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INTRODUCTION. 
~~~ 

The author of this compilation is Jnanananda Paramahamsa about 

His name so far as can be ascertained is 

The ८८2६2८7 is highly esteemed 

Kaulikirchandiprké is another 

whom nothing else is known. 
not connected with any other book. 

by Sadhakas of the Kaula Sampradaya. 
book of this type, but does not go into details as does this, though it 

deals with a few matters not touched upon by Jnanananda. Manuscripts 

of the Kaw/avati are very difficult to obtain, as Sadhakas are unwilling 

to part with it. R. M. Chattopadhyaya says that he had only one manus- 

cript on which he based his publication of the text. Through the kind 

intervention of Professor Roy Chaudhuri, son of the late Svami Vimala- 

nanda, the loan has been obtained of a manuscript in the possession of a 

Kaula family of Murshidabad. The text now published is based on the 

Murshidabad manuscript though Chattopadhyaya’s text has been consult- 

ed and has been of use in spite of its deficiencies. The Editors have 

had further the advantage of being able to consult original texts from 

published and unpublished Tantras and have thus been enabled to give 

the correct reading in several places. 

In the beginning of the first Chapter the author cites the names of 

the Tantras from which he has drawn his materials. They are almost 

all well-known though some of them are still unpublished. He says that 

he further consulted some compilations and teachings of the Great Gurus 

who taught Advaita. In the list given- he speaks of two Kularnavas, 

one of which he calls Kulamrita Kularnava and of two Kali Tantras one 

‘of which he calls Samayakhya Kalitantra. The text of the book as it 

stands will not in some places be intelligible to the ordinary reader. In 

ited in such a way as to be merely mnemonic 
several places texts are € 

In some 
aids for those who are already conversant with the subject. 

places again, where the uninitiate is likely to misunderstand and misin- 

terpret the text, it has been put in Vyakulitakshara ( Disordered verse ) 

as has been done in the Trantravaja (Vols.VIII and XII of this series), 

7 the introduction to which Tantra the key by which the text can be 

re-arranged is to be found, 



६ 
INTRODUCTION 

There are some passages in the Nztyashodashikarnava ( Anandash- 

rama Series ) which are similarly disarranged. The same key will 

enable the reader ६0 re-arrange the verses here. The disordered verses 

occur in Chapters IV, V, VIII. 

The necessity for the compilation of books. like this arose, it is 

said, from the fact that some of the Great Gurus came across disciples 

who could not be dealt with by the methods prescribed in other and 

older Tantras and felt the necessity of modifying the methods whereby 

their disciples were to be taught to do self-control. With all that has 

been said in the book, there are repeated injunctions put in various ways 

to revere woman as the embodiment of the Supreme Devi on earth and 

to exercise restraint in the enjoyment of the pleasures of this life. As 

has been said elsewhere Tantra Shastra seeks to lead the man to Libe- 

ration ( Moksha ) whilst on the path of Enjoyment ( Pravritti ) 1 very 

brief summary of the 21 Chapters of which the book is composed is 

oiven and in such summary the attention of the reader is स to what 

the book aims at rather than to the methods employed. he book is 

divided into 22 Chapters in Chattopadhyaya’s text though the material 

is almost identical. 
| 

The first Chapter which is drawn to some extent trom the Kularnava 

speaks of the necessity of making the best use of one’s life on this earth 

aman. He who seeks the attainment of Liberation should be devot- 

ed to the Tattva 2.८.) the Brahman. It contains a Dhyana of the Guru 

and the Mantra for his worship. It emphasises the teaching that the Guru 

should not be looked upon as a mere man, but as embodiment on earth 

of the Supreme Brahman, for a true Guru is the form in which the 

Brahman manifests Itself to the disciple. The names of the early Gurus 

of the Kaula school are given here. They are Prahladanandanatha, 

Sanakanandanatha, Kumaranandanatha, Vashishthanandanatha, Kro- 

dhanandanatha, Sukhanandanatha, Jnananandanatha and Bodhanandana- 

tha. Ritualistic observances, it is said, should be followed so long as the 

Gelf is not purified by the acquisition of Knowledge (_/xa@ua). When this 

bas been accomplished and the Sadhaka has succeeded in conquering his 

senses and to use the language of the book in discarding his tongue and 

sexual organ ( /thvopasthaparityagt ), then there is no necessity for ritua- 

jistic observances, for as has been said later on ( Ch. XVII. v. 171 ja 

time comes for the Sadhaka when the distinction between the worshipper 
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and the object of worship disappears. (Pijyapijakabhedashcha nithyaiva 

paranarthatah ) 

Chapter II describes how the Kaula Sadhaka should bathe and gives 

the Mantras and Mudras for this rite. The Mantra whereby permission 

is sought from Earth ( Prithivz ) to sit and do worship runs thus: ‘Oh 

Earth, by Thee are all things upheld. Thou Thyself art upheld by 

Vishnu. Do Thou support me. Do Thou purify this seat ( Asana ) of 

The text proceeds to give rules as to how the Sadhaka should mine.” 
It speaks of the necessity of the sit and proceed with the worship. 

Sadhaka of having the assistance of his wife or Shakti; for the 

Sadhaka is Hara and his Shakti is Mahadevi. At verses 110 and 111, 

it is said, that either wine or Vijaya, that is hemp, should be used in this 

worship, but these should be purified. There are four classes of Vijaya 

namely, Brahmani, Kshatriya, Vaishya and Shiidra, spoken of here and 

the four Mantras for the purification of the same. Rules relating to 

Bhitashuddhi by Pranayama, Nyasa and other practices are also given 

here. The necessity of placing the Jiva (life element ) of the Devata 

in the body of the Sadhaka is also spoken of. 

The third Chapter speaks of the rite of Antaryaga. Unless a man 

r sacrificial rite that he may. do becomes . 

different ways such as Kundaliniyoga 

Nectar in the 

does this any outward Yaga 0 

fruitless. Antaryaga may be done in 

or meditation by the Sadhaka in his heart on the Ocean of 

middle of which is the Island of Gems encircled by a beach of golden 

sand. All over the Island are Parijata trees and in its middle is a- 

of the 50 letters of the alphabet. At the 

foot of this tree is the excellent Temple of Light (/yotirncandira) decked 

with Gems of various kinds. It is resplendent like the rising-sun and is 

8 hundred Yojanas in extent. Its light is diffused all over the universe. 

Surrounded by a wall of gold it has four entrances. Fly-whisks, flags 

and bells add to its beauty. There is a gentle breeze blowing over the 

island carrying with it the fragrance of flowers and incense. Inside the 

temple is an Altar of Gems, and over it an umbrella made of thread of 

The Sadhaka should meditate there upon the Great Yantra 

the altar and filled to overflowing with Nectar. Yantra 

here means a receptacle containing nectar or wine. The text proceeds 

account of the different rites the Sadhaka must accomplish 

f worship to be used. This worship: may be 

Kalpa tree which is composed 

gold. 

resting on 

to give an 

and the different articles o 
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either mental ( J7é@uasa ) or gross sthula according to the capacity of the 
worshipper. Verse 77 is identical with one quoted in “Serpent Power” 

which describes the mind of the Yogi as dissolved in the Great Void 

( Mahashunya ). Whenheis able to do this, he is a king among 
Yogis. His inward light can then rest on the plane which is without 

support ( Vzralambapada ) and he attains the highest form of Dhyana. 

The 85th and the following verses describe inward Homa. By this 

the Sadhaka realises his Oneness with the one impartite Atma. The 

four sides of the Chitkunda which is square in shape are Atma, 

Antaratma, Paramatma and Jnanatma ( See ritual chapters in the third 

edition of Shakti and Shakta ). Three girdles which encircle the Kunda 

concentrically like three bangles add to its beauty. The Ardhamatra 

formed by three Bindus within the Chitkunda is the emblem of the Yoni 

which is the seat of Brahman Bliss. Into the Fire therein which is 

Consciousness (Samvid) and wherein is the Supreme Deva, the 

Sadhaka should with a steady mind offer oblations. He should first of 

all offer as oblation the letters of the alphabet so that for him there 

arises the Brahman which is beyond word ( Nihshadda, soundless ). All 

his acts and omissions, merits and sins, all his resolves and doubts, 

Dharma and Adharma, the Sadhaka should offer as oblation. The 

Mantras for these oblations are :— : 

(1) Into the Fire of Consciousness ( Chatfanya ) in the region of 

the navel which is kindled ( Pradifita) by Knowledge ( Jnana) I ofter 

as oblation the impulses of the senses using the mind as sacrificial 

Jadle : Svaha. 

(2) I offer the functions of the senses (A&sha-vrittz) as oblation into 

the Fire which is Atma and is fed by Dharma and Adharma like Ghee, 

using the mind as ladle whereof the path of Sushumna is the handle : 

Svaha. 

(3) I offer Dharma and Adharma (2. ८. all acts good and evil ) as 

oblation into the all-pervading Fire which is fed by Kala. The two hands 

with which I hold the ladle are Prakasha and Akasha (= Vimarsha ) 

d the ladle with which the offering is made is Unmant : Svaha. 
It may be noted here that Unxmant or mindless Consciousness 

{5 the stage when all restraint is removed from the Sadhaka who is then 
¢ 10 guide unto himself or Svechchhachari. It corresponds with 

siddhintachara spoken of in Chapter II. of the Aularnava Tantra 

an 

` दा कका 
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ed as a state of intoxication in the path of evolving 

Chapter of the same book. In the 

By Padarthibhavini is 

and their meanings is 

and is describ 

Consciousness in the eighth 

VYogavashishtha it is called Padarthabhavint. 

meant the stage wherein the Universe of words 

transcended and in which the Sadhaka has realised the Oneness of 

Being and Existence, 

As to the philosophical meaning of Prakasha and Vimarsha see Sir 

John Woodroffe’s ‘Shakdz and Shakta’, third edition, “Garland of Letters” 

and ( with P. N. Mukhopadhyaya ) “Mahamiaya’. 
४ 

(4) I offer as oblation this universe consisting of the thirty-six 

Tattvas, the first of which is Shiva and the last Vasudha ( Prithivi ) 

‘into the fire of Consciousness ( Sanwie ) which though fuelless is 
hich emanate rays of wondrous light 

by the darkness of its adversary ( or 

Svaha. 

constantly burning within, from w 

and which purifies though obscured 

which is the enemy of ) the darkness of Maya; 

(5) The fifth is the offering of Complete Oblation. The Mantra as 

given here, to a certain extent, differs from that given in other Tantras. 

The Mantra runs thus :—l offer. Complete Oblation into the Fire of 

Complete Oblation the Nectar of the great sufferings with which the 

cup of 2424८55 is filled. 

The sufferings are called Nectar 

ake. 
is attached to worldly enjoyment for its own s 

is called Mahdautar-yajana 
This is followed by what at verse 99 1 

(Great inner-offering). By this the Sadhaka aims at identifying himself 

with the great Void. At verse 103 is given the well-known Mantra 

which says “The act of offering is Brahman, the offering is Brahman, 

the person offering is Brahman” and so on. 

The fourth Chapter deals with Bahiryaga in great detail including 

the five Tattvas, the different kinds of wines to ध used, the mode of 

purifying wine and so forth. In the 16th and ollowing verses, it is 

said, that there is no higher path for attainment of happiness and 

Liberation for the Shakta Sadhaka than the Fifth ( Paxchama ) Tattva 

¢ €. Maithuna. By the use merely of the first, he becomes Bhairava, by 

the use of merely the second he becomes Brahma, of the third, 

, the foremost amongst Sadhakas on 
Mahabhairava and of the fourth 

earth and by the fifth alone, he becomes possessed of all the Siddhis. 

The Vira Sadhaka who uses all the five is honoured by Shiva himself. 

because man in his blindness 
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The meaning of the five Tattvas is given in Kularnava (Ch. V. verses 
107 etseg ) 

Verses 45 efseg say that unless the purificatory rites are done, 

the Sadhaka incurs sin. If an animal 15 killed or wine is drunk 

for mere personal gratification and intercourse had with a woman 

against her will then the man so doing goes to the hell of everlasting 

lamentation. 

The fifth Chapter speaks of the purification of the elements of worship. 

A portion of verse 102 is disordered. It says that no distinction of 

caste should be made when partaking of wine, ( M4/adir@) and in 

Maithuna. In verse 103, it is said, the Brahmana may use as substitutes 

( Anukalpa) of wine, honey or milk ina copper vessel or cocoanut 

water in a bell-metal vessel. The Kshatriya should use Goudi, and the 

Vaishya Madhvi, and the Shiidra may use any wine. The substitute 

for flesh is garlic or ginger and that for fish is thickened milk or any 

fruit or root roasted over fire. The substitute for Maithuna is the 

union of the flower of Aparajita ( Clitoria Tornata ) with Hayari 

( Nerium Odorum ) ^~ | 

The sixth Chapter speaks of offering of Arghya. The utensils to 

^ 124 are also mentioned. At verse 55, the three lines of Gurus 

( Divya, Siddha and Manava ) have been referred to and the Mantras 

for the purification of the wine are also given. At verses 105-09 the 

process of Tattva-shuddhi is described. Verse 120 gives the Dhyana 

of Vatuka and this is followed by Vatuka Mantra, Verse 135 gives 

the Dhyana of the Yoginis and following thisis the Mantra for their 

worship. Verse 140 gives the Dhyana of Kshetrapala. 

The seventh Chapter deals with the rules of worship and says that 

before everything else the worshipper should do Pranayama and Nyasa 

and thereafter do worship of the Pitha or the place of worship. The 

fifth and the following verses describe the different Mudras which should 

be shown as a part of worship. After describing the different articles 

necessary for worship it is said, at verse 24, that if a man cannot get 

them be may make the offerings in his mind. Verse 127 speaks of 

three kinds of Japa wiz, Vachika (uttered) Upangshu (muttered ) and 

Manasa ( mental ) which last is the best. Verse 137 gives the Mantra 

for the purification of the rosary and the following verses give direc- 

tions as to how the Mantra should be said over the rosary. Verse 

¢ "प 

र = ~ 

— 

é 
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156 says that the merit of the Japa should be given tothe Ishtadevata. 

At the end of the chapter drinking is classed as either Divya, Vira or 

In the first drinking is the Sadhaka’s realisation of the presence Pashu. 
In the second, it is done with the prescribed of the Devi in himself. 

But the last which is blameworthy is the drinking of the mere rites. 
animal gratification. animal £. e. drinking for mere 

The eighth Chapter describes the way the Sadhaka should partake 

The third verse contains the Dhyana of the Devi 

Annapurna in which she is described as holding in her right hand 

a golden ladle filled with milk and cooked rice and in her left 

hand a jewelled cup. She is the colour of new gold, decked with 

all kinds of ornaments and distributing alms to all. Verse 35 says 

that the touch of evena Chandala if he is a true Kaulika purifies 

whatever he touches. Verse 45 speaks of Bhairavi-Chakra. As 

between those who are competent to sit in this Chakra, there is no 

distinction of caste so long the Chakra continues. It is only when 

the Chakra is dissolved that the worshippers revert each to his 

or her own caste, When seated in the Chakra, the worshipper 

should be conscious of the Vedic teaching that all is- Brahman 

( Sarvam Brahma). The men in the Chakra are so many Shivas 

and the women therein are so many Devis. At verse 70, it is said, 

that a man who drinks like a Pashu as described at the end of the 

preceding chapter even if he bea Vira_ will certainly go to hell. At 

verse 74, it is said, that the man who has freed himself from the bond of 

Duality ( Bhedapasha ) may drink wine so that the sense of the Mantra 

might become patent to him and his Be may, become steadied. 

It is a sin to drink for mere gratification. The Sadhaka who partakes 

of the five Tattvas to please the Devata incurs no sin and this is to i 

done only at the time or worship. Verse 86 says that the prohibition of 

drink by Manu and other law-givers applies only to ४ wine, 

The Jnani who drinks after meditating on his Stu incurs no sin. It 

is only those who give way to blind sensual impulse who should do 

Tothe man who seeks Liberation the ordinary prohibitions 

Such a man seeks Shakti in wine and Shiva in flesh and 

of the five Tattvas. 

penance. 

do not apply. 

is conscious of himself as Bhairava. 
. 

Sura Shaktih Shivo mamsam tadbhoktia Bhatravah svayam. 

The text proceeds to say that Bliss (Avanda) is Brahman. and it is in 
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the body, and because wine makes that Ananda manifest, the Yogis drink 
it. Fully conscious of this the seeker of Moksha purifies the Tattvas. 

Lvam vichintya matiman tattvashodhanam &charet, 
Verse 99 gives the Mantra for worship of the first cup. The Mantra 

for its consecration runs thus :—“I adore this, the first cup of nectar held 
in my hand by the Trikhanda Mudra. It is suffused with the Nectar 
of the moon shining in the forehead of holy Bhairava. The Lord of 
Kshetra (Kshetrapala), Yoginis, the Ganas and Great Siddhas adore it, 
It is the ocean of Bliss and uplifts the Atma.” After this is partaken of, 
certain rites are to be done and the drinking itself is to be accomplished 
in the manner enjoined after obtaining the permission of the Guru. The 
rules laid down here, must be strictly followed otherwise, the Sadhaka 
is liable to fall. Verse 118 gives the Mantra for consecrating the 

second cup and verses 120, 122 and 124 give the Mantras for the third, 
fourth and fifth cups, respectively. The ordinary house-holder Sadhaka 
is not permitted to exceed this. Verses 125 and 126 ee the Mantras 
for consecrating the sixth and seventh cup respectively. Be २ for 
the sixth cup speaks of the attainment of the Kingdom of Sayujya and 
the Sadhaka’s hope for release from re-birth, and the Mantra for the 
consecration of the seventh cup speaks of the Chaitanya with . its 
four states experience vzz., Jagrat, Svapna, Sushupti (कः 1 पाकर, 
After this is drunk the Sadhakas forming the Chakra sing the ollowing 
hymn :— 1 : 

1. “I bow to the Sovereign Lord of the followers of Kula. He 
is the all-spreading Chzxtémani the impulse in the heart of all Sadhakas, 

What wonderful fruits based in Dharma does his worship done in 
manner enjoined (Vzdhinda) yeild | 

2. “I bow to Lord Vatuka of terrific power. He is raimented in 
red. His matted locks are of a flaming tawny colour. On his forehead 
is the crescent moon peeping through his curly hair. His is the colour 
of the young sun and of a mountain of gold. - 

3. “May Lord Vatuka remove all the endless obstacles for the 
Sadhakas ! 

May Kula observances rise supreme ! 
May the Sadhakas attain completion (Pirnata )\ 
May Lord Vatuka drink the blood of the detractors ! 

May Kula Ganesha grant all desires of all the Kaulikas | 
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“May Dharma which brings happiness to 211 Lokas triumph ! 

May Adharma the root of all evil perish ! 

May the Nectar-like blessings of the Yoginis fall on the followers 

of Samaya and their curses on the enemies thereof ! 

5. “May the Devis abiding in the different Chakras ; those who are 

in the Nadis, those who are in the pores of the skin in the Dhatus (Skin, 

bone ८८८.) ) who abide in the currents of exhaled and inhaled breath ; 

May they be satisfied by feeding on the enemies ( of Kula)! 

6. ‘May all the many Devatas abiding in the body (Dehastha) ; the 

Elephant-headed Lords of Kshetra, the Bhairavas, the Yoginis, the 

Vatukas, the Yakshas, the Pitris, the Vetalas, the Chetakas : 

May all other creatures who move on earth, the sky, the celestial 

regions, the Bhitas, the Pishachas, the Grahas : 

Partake of the light-spreading drink and Charu, offered by the 

humble son of Kula! 
_7, “Sure as the word of Guru is true, sure as there are Shiva and 

Shakti, and the Devas and the Yoginis, sure as the Vedas as also 

Shakta Darshana are authority, sure as the behest of the Lord is infallible, 

and as Kaula Dharma is true: 

If the Supreme Devata grants it, I shall always triumph. 

8. “May the world ( of the thirty-six Tattvas ) from Shiva to the 

Earth consisting of Brahma (down) to a blade of grass and Time 
from Final Conflagration, to when Shiva ( began to function again 

for Creation) ( Kalagnyadi-Shivantam ), be pleased by this Yajna 

(of ours) ! 
g. “May Ganesha, of sixfold power (Dominion, strength etc.,) grant 

peace to the worshippers and the Protectors ( of Kula ); to those who 

have conquered their senses and to the great ascetics, to the country, to 

the kingdom, to Kula and to the King ! 

10. “May good be to all on Earth | 

May the Bhitas ( Elements ) be for the good of others! 

May all conflicts end in peace 

May all men be happy ! 

“May the Kula-Yoginis rejoice ! 

May the sons of Kula rejoice | 

May the teachers of Kula rejoice ! and 

also all such as protect Kula. 

II. 
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12. “May the Sadhakas rejoice ! 
May the detractors be terror-struck ! 

May ours be the state of well-being 1 

May the Guru be always gracious ! 
13. ‘‘May the many Kotis of Kula-yoginis within and outside the 

Kaulika-chakra, be gladdened, gracious, and grant boons by partaking 
of the excellent Nectar | 

14. “The wicked-minded ; the fault-finding ; those whose minds are 
bewildered by ( what is to them ) the dubious ways of Divya Achara ; 
the Sadhakas who are fallen ; the Kaulikas who having seen Krama 

worship calumniate its ways : May all these one and all perish, for such 

is the behest of Bhairava. 

15. ‘May the enemies of the Sadhakas, and those who always 
calumniate the Amnayas, fall into the mouth of the Dakinis who ever 
delight in uncooked flesh.” 

Verses 147 and 150 give the Mantra for the consecration of the 

eighth and the ninth cups. At verse 151, it is said, that when con- 
secrating and partaking of the 10th cup Sadhaka should meditate on the 

Guru in the Sahasrara, on the Devi in the heart and have his Ishta 

Mantra at the tip of his tongue and think of his Oneness with Shiva 

( 54८८० hamity chintayan ). This is followed by the Mantra for the con. 
secration of the roth cup. The Sadhaka should next consecrate the rith 

cup the Mantra for which is given at verse 156. When he consecrates 

this cup, he should realise the truth of the following: “I am not the 

doer nor do I make any one else do, nor am I the thing done. I am not 

the enjoyer nor dol make any one else enjoy nor am I the 

object of enjoyment. I do not suffer pain, nor do I cause pain 
to others, nor am I pain itself. I am He, I am C4zt monitest, 

Iam Atma, Verses 171/75 give the Mantra of self-dedication. This 

is also given in the “Makhanirvana Tantra?’ (Ch. VI. verses 178/81. ) 
and translated in A. Avalon’s “Great Liberation” pages 184/5. Verse 
194 contains the direction for the consecration of the 12th cup. It said 
that the Sadhaka should make his body suffused with the spirit of the 
Mantra (Deham mantramayam vidhiya), adore. the Guru, purify 

the celestial shining Nectar in the Shripatra by Kulavidya, satisfy 

( Santarpya ) the four 74 tdyapithas ( Kamaripa, Parnashaila, /alandhara 

and Uddzyana ) and Shiva and Shakti, 
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Throughout these Mantras there is a threefold meaning, the gross 

( Sthala ) which is actual drinking of wine, the subtle ( Sz&shma ) the 

drinking of the Nectar which flows from the union of Kundalini with 

Shiva in the Sahasrara ; and the third the transcendent (Para) whereby 

the Nectar of happiness, arising from the realisation of the union of 

Supreme Shiva and Shakti, is meant. 

Inthe fifth Chapter of the Awlarnava (Verses 105-13 ), speaking 

of the Tattvas in the higher sense, it is said, that the Wine which 

gladdens is that which flows from the Lotus of a thousand petals, 

the Flesh which the Sadhaka partakes of, is the sense of duality 

in ordinary man. By Fish is meant the aberration of the senses, and it 

is there said, that he who controls the senses has truly eaten fish. By 

Maithuna, it is said, we are to understand not the union between man 

and woman but the union of Kundalini with Para Shiva in the Sekasvara. 

The ninth Chapter begins by saying that the worship of the Devi 

should be done in secret. The time auspicious for such worship is 

named, 22.) the 8th, 14th, and 5th day of the dark half of the lunar 

month, the day of the full moon and the last day of the month. The 

21st verse points out that the Deva is not to be sought on the mountain 

top or in the abode of Vishnu, but is in the heart of the devotee as 

Consciousness-Bliss ( Chzdananda ). The following verses say that 

where-ever the devotion ( Bhakti ) of the devotee might be, there does 

the great Devi manifest Herself. In this chapter there is a quotation 

from the Kul@rnava of 30 verses which does not occur in any of the texts 

published. These verses speak of Kamaripa and say that Ka@maripa 

is of two kinds, the manifest ( Vyak¢a ) and the secret ( Gupta). The 

first is the tract of triangular land extending eastward from the river 

Karatoya a distance of twenty Yojanas and a hundred Yojanas in 

The land is green in colour. The secret Ka@mardépa is in 

every house ( Grihe grthe ). Kamariupa is the abode of the Devi 

( Devikshetra). The text says that worshipping the Devi in this 

secret Kamaripa brings greater merit than in the other. Verse 135 

says that there is no necessity of ritualistic observances for the man who 

s had but a momentary Brahman experience. Verses 136/7 say that 

the highest state of man is the state of Being as it is in Itself in Its own 

nature ( Sahkajavastha ). T he state of meditation and concentration is 

middling. Japa and Stuti is low and Homa. and Japa is lower than 

length. 

ha 
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the low. To meditate on the Tattva is the highest goal. Todo Japa 

is middling, to be occupied with mere study of the Shastra is low, to be 

engrossed in worldly pursuits is lower than the low. 

Uttama tattvachinta syaj japachinta tu madhyama 

Shastrachinta'dhama jneya lokachinta dhamadhama 

This is followed by description of the man who knows the Supreme 

Tattva ( Paratattavit ). Such a man, it is said, is free from all desires, 

is always contented, views all alike and has subjugated his senses. 

Praise and blame are the same to him and he abides in his body like an 

exile in a foreign country. He seeks nothing, is free from all doubts 

and immersed in his own true Self. He lives like one decrepit, blind, 

deaf, sexless, mad and paralysed. 

The tenth Chapter speaks of Achara or rules of conduct. It is here 

insisted that the Sadhaka should be very attentive to the directions of 
the Guru, of little moment though they may appear fo be. The Verse 
65 and the following verses say that the highest respect should be shown 

to women and nothing should be said in disparagement of any Wetter 

In every woman the presence of the Supreme Mother should be realised, 

She should not be hurt even with a’ flower even if guilty ofa hundred 

faults. It is said, in verse 61 that the Kaula should never say ill of 

anything and in disparagement of the Shastra and teachings of other 

forms of faith. 

Na ninded bratinam vipram vedanga-samhitastatha 

Verse 95 says that the Kaula conscious of the Shakti within himself 

should ordinarily behave like a Shaiva and when in association with an 

assembly he should conduct himself as a Vaishnava. 
 Antahshaktih bahth shaivih sabhayang vaishnava matah 

He is thus to be all things to all men adjusting himself to them and 

their capacities, which the catholic nature of his own doctrine permits, 
for it includes theirs. This passage has led to the charge of preaching 
hypocrisy. It may not be out of place here to give an account as 

described in the unpublished writings of a Bengali Vaishnava poet as to 

how the great Vaishnava teacher Chaitanyadeva solved a dispute between 

three sections of his followers as to when the love between Radha 

and Krishna originated. The great teacher addressed the leader of 
the most powerful, because clamorous, of the three sections, and asked. 

as to what he and his party considered was the time. The reply 



INTRODUCTION 
13 

was that it must have been when the youthful Krishna was playing 

the flute under the Kadamda tree on the banks of the river Jumna 

where Radha was going with her pitcher for water. Chaitanya seeing 

the simplicity of these people, said that there was nothing wrong in 

what they believed and there was nothing to fight about. These 

people were highly pleased and went away. The great teacher 

next spoke to the leader of another party who replied that his 

people were not satisfied with the reply given to the other party 

who had left, for the loves of Devas and Devis, he said, are not 

like that of man and woman and according to them it was when they 

were babies, that this love arose. The teacher said that there was 

nothing wrong in this view and if they adhered to the truth without 

going into disputation with anybody they would attain their goal. 

These then went away, but still there remained just a few who when 

ya said that the love of Radha and Krishna 
questioned by Shri Chaitan 

when there was neither Brindabana 
preceded creation. Their love was, 

nor the Kadamba tree. They also asked for an answer. The reply 

was that as they were on the path which is beyond words, they could 

have the solution only by Sadhana and they were instructed accordingly. 

Shri Chaitanya thus adapted his teachings to the capacity of his hearers. 

The eleventh Chapter speaks of the three Temperaments (Bzavas), 

namely, Divya, Vira and Pashu. In the beginning of the chapter, it is 

said, as there are three Bhavas so are there three classes of Gurus and 

three classes of Mantras and three classes of Devatas. The first of these 

Bhavas is the highest and the two others come after it in their order. 

- The Sadhaka should worship according to his competency or Adhekara. 

The Pashu isnot competent to worship in the same way as the 

Vira or the Divya, may. If he does so he harms himself and gains no 

benefit. The Sarvollasa, an unpublished compilation by the great Siddha 

of the name of Sarvananda, divides the Pashu and the Vira, each, again 

into three classes. A Pashu is either a mere Pashu 2.९. is not conscious 

of anything higher than the animal life he lives. The Sabhava 

Pashu is one in whom there has arisen a consciousness as yet not every 

defined of & higher sphere. In the Vzbhava Pashu this consciousness 

has become definite and there is an impulse in him towards the higher 

life. When his efforts to rise higher are beginning to be successful, he 

becomes a Vira and then passes through the next two stages of Sabhava 
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and Vzbhava and ultimately becomes a Dzvya., There are thus seven 
stages whicha man passes in the path of development and these corres- 
pond with the seven Ach@ras previously spoken of and dealt with at 
some length in Chapter II of the Kularnava. The Vishvasara Tantra, 
as quoted by Svami Nigamananda in his book, Tape, Guru, gives 
greater detail than even the Kudérnava. Nigamananda ends this with 
a verse from the Vishvasara which says ; that he who knows the seven 
4८42745 included in the three Bhavas knows all things and is liberated 
though living. 

Bhavatrayagatan Devi sapltachiranshcha vetti yah 
Sa janah sakalang vetti jiwanmuktah as eva hi. 

The Kularnava (Chapter XII v. 60) makes mention of six 
classes Gurus w7z., Preraka, Sichaka, Vachaka, Darshaka, Shikshaka 
and Bodhaka. In this book (Ch. X. 66) the names are slightly different 
and they are Sevaka, Prevaka, Vachaka, Darshaka, Shikshaka and 
Mokshaka. The Sevaka being the Guru of the mere Pashu. The 
Divya is a man for whom there is no Guru for he has reached the stage 

when he is then one with the Guru. Verses 168/9 say that the Divyg 
and the Vzra should avoid the scriptures of the Pasku as they would 
another man’s wife. Later on, it is said, that the Kaula should not 
listen to Dharma from the mouth of a.Pashu and he is degraded if he 
follows the ways of Pasku. All this does not mean that the Pashu is to 
be despised, for even the Pasku can raise himself in the manner indicat. 
ed and as an illustration, it is said, (verses 196/200) that different cows 
eat different kinds of food, but all yield milk and that milk after going 
through different stages become ghee with which oblations are offered 
to Devas. 

The Twelfth Chapter speaks of the rosary, how it is to be made and 
purified and so forth. There are also rules regarding the Purashcharana, 
Verses 158/65 give a hymn tothe Devi, in which after adoring Her as 
Brahmi, Maheshi and so forth, it is said, “Oh Devi! Thou art the 
measure and Thou measurest. Thou art beyond measure and measurer. 
One Thou art in many forms. Thou art in the form of the Universe, 
Obeisance to Thee.” In verse 216, it is said, that the worship 
of Kali, Tara and Unmukhi is specially of help in the Kali Age. It is 
noteworthy that all these three forms are black and in the Shrimadbha- 
gavata which is a Vaishnava scripture of great authority, it is said, 
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( X. 8.30) that Vishnu incarnated in other colours in previous Ages, 

but in the present Kali Age, He is black of hue. ( Aveshkuatan gatah). 

The Thirteenth Chapter speaks of Homa. It is necessary to have 

the ground where the Homa is to be performed carefully examined by 

an expert in Vastuvidya ( Science for ascertaining the character of the 

ground ). The Kunda into which the offerings are to be made, varies 

according to the purpose for which the rite is to be performed. It may 

be square, triangular, lotus-shaped and so forth. The dimensions also 

vary. The directions as regards all these matters are given in this 

chapter. Though there is no mention made here of S#kshkuza ( Subtle ) 

and Para (Transcendent ) Homa the rules laid down for the performance 

of the Sthia/a Homa in this chapter as also other parts of the book 

clearly show that the object for doing Sthila Homa is for the Sadhaka 

to ultimately realise the necessity of the other two Homas. The 

Tantrarija has, however, fully dealt with these two higher forms 

of Homa. 

The fourteenth Chapter speaks of Purashcharana in the cremation 

ground. The second verse of this chapter says that besides the Sha- 

ktas, this is practised by Vaishnavas, Ganapatyas, Shaivas and the 

Sadhakas of other Mantras also. At verse 76, it is said, that it is the 

man of great strength, intelligence and courage, who is pure, free from 

guile, kind-hearted and devoted to the good of others who is competent 

to do Shava-sadhana. The corpse (Sava) should be ( verses 87/92 ) in 

a good state of preservation and that of a healthy man who was young, 

brave and good to look at and died in the battlefield facing the enemy ; 

killed, by a spear or sword, lightning, drowning or at the hands of the 

executioner. . The Sadhaka should never kill for the purpose of his 

Sadhana. The body of a suicide, and an infant, an old man, a woman, 

a twice-born, a man who died of any chronic disease, a leper as well as a 

corpse more than seven days old should be rejected. The corpse of a 

Chandala is the best for the purpose. The proper place for the Sadhana 

is a deserted house, the bank of a river, the hill top, the foot of a Vztva 

tree, a cremation ground or any lonély or wooded place adjoining it. 

The corpse is put face downward and on its back the prescribed Yantra 

is drawn and the Sadhaka sits either as 4 man rides a horse or in any 

other posture prescribed. By this Sadhana Szddhz is obtained quickly. 

It is said of Sarvananda, that he attained Szddhkz by Shava-sadhana 
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and in this he was assisted by an old Chandala servant of his family. 
Whilst practising this rite the Sadhaka should protect himself in every 

way and follow the injunctions to the minutest detail. 

The fifteenth Chapter speaks of Aumart Puja. The worship of 

Virgins ( Kumaris ) is productive of great merit and it is said, (verse 7 ) 

that the Devi and Shiva Himself are Kumd@rzs (virgins ) and. that all ` 
Devas and Devis abide in the Kwméarz. By worship of the Kumavi all 

Devas such as Brahma, Vishnu and others are pleased. Verses 25/29 

give sixteen names of the Kumaris according to their respective ages vary- 

ing from one to sixteen years. This is followed by the rules regarding 

the worship of the 1424५८5 ( Couples ). In this nine young girls of 

different ages along with the same number of boys are worshipped. At 

verse 104 the honour due to women is adverted upon and it is here said 

that all women are parts of the Devi ( Pradhana ). No one who forgets 
this can ever attain Siddhi in any Mantra. At verse 129, the different 

names of Tripurasundari are given and this is followed by the names of 

various Yoginis who are attendant on Tripurasundari. Verse 141 

etseg. contains a hymn wherein are the names of worshippers of 

Shrividya. They include all the Devas, the great Siddhas, the different 

Incarnations, the Devis, the Sages, the great teachers and leaders, 

Warriors, Mountains and Oceans, great Forces of Nature and 50 

forth. Among these occurs the name of Buddha. The names are as 
follows :—Manu, Chandra, Kubera, Manmatha, Lopamudra ( wife of 

the great sage Agastya Muni), Nandi, Shakra (Indra), Sunda 

(a great chief), Shiva, Krodha-bhattaraka, Panchami ( Varahi ), 

Sirya, Durvasa, Vyasa, Vashishtha, Parashara (four great sages ), 

Aurva, Vahni, Yama, Nairrita, Varuna, Vayu, Vishnu, Svayambhu, 
Bhairava, Aniruddha, Bharadvaja, Dakshinamirti, Ganapa, Kulapa, 

Vani, Ganga, Sarasvati, Dhatri, Shesha, Pramatta, Unmatta, Kulabhai- 

rava, Kshetrapala, Hanuman, Daksha, Garuda, Prahlada, Shukadeva, 

Rama, Ravana, Kashyapa, Kumbhakarna, Yamadagni, Bhrigu, 

Brihaspati, Yadushreshtha (Krishna), Dattatreya, Yudhishthira, 
Arjuna, Bhimasena and Dronacharya, Brishakapi, Kunti, Sita, Rukmini, 
Satyabhama, Draupadi, Urvashi, Tilottama, Pushpadanta, Mahabuddha, 

Vana, Kala, Mandara, Kailasa, Kshirasindhu, Udadhi, Himavan, 

Narada, Bhishma, Karna, Meru, Aruna, Janaka and Kautsa. They are 
spoken of also as Brahma-sadhakas. This is followed by rules of 

~ वा 
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worship for Sadhakas in different states of Illumination ( ९८2५ }. In 

the eighth Chapter of the ४4८८ these different states of Illumina- 

tion have been dealt with. 

A passage in the Kudarnava says that the Sadhakas and Sadhikas 

in the excess of their U//asa dance with jars of wine on their heads. 

By Ullasa here is meant Illumination or unfolding of the mind of 

Yogi. The Wine in jars on their heads is the Nectar which flows from 

the union of the “Brahman widow” ( Vidhavz brahmani= Kundalini ) 

with Para-Shiva in the Lotus of thousand petals. Mis-understanding as 

to Maithuna in its higher form is common. (See MM. H. P. Shastri’s 

catalogue of Nepal Manuscripts. Vol. 17). Thus.a Buddhistic Tantra 

named Chandamaharoshana ( mentioned by Jnanananda at the 

beginning of this book as one of the many consulted by him ) speaks of 

the union of Buddha Vajrasattva’ with Vajradhatvishvari. Buddha 

Vajrasattva speaks of himself as one who has got no material existence 

(Nishprapanchasvarapa) and has discarded all desire ( Sarvasamkalpa- 

varjita ) and the persons to whom he speaks are Vajrapani, by which 

is meant the sense of hearing in the united _ body of the two, vzz., 

Vajrasattva and Vajradhatvishvari, Svetachala ( white mountain ) by 

which is meant the sense of smell perception and _so on. The book is 

revealed by Vajrapani. The commentator says that this Union between 

the Vajrasattva, by which is meant the destroyer of all pain arising 

out of attachment ( Raga ) and the like, and Vajradhatvishvari, by 

which is meant Bodhichitta which is concealed and restrained and 

(Wisdom), is beyond the apprehension of the 

prakritajanasya atyantang guptam bhavatt ). 

the place of utterance of this 

is worshipped by Prajna 

vulgar ( Ayancha viharak 

Tantra is a case in point. 10१, भा ; त 
The sixteenth Chapter speaks of the initiation of Shakti. The 

Shakti may be either Parakiya oF Svakiya 1 Shakti can 

participate in these rites, she must be initiated. The aktl 1 

for initiation is one who is conversant with the rituals of 1 a 

verse 140 edseq., it is said that the Sadhaka.at.a ४५ ok 
‘hs 

development is able to subjugate any woman. passage like this 

ccurs in the Nityashodashikarnav
a which isa part of the Vamakesh- 

abe: Tantra. Powers like this are said to come to the Sadhaka 

on his way towards. Liberation, but if Mumukshu he. should avoid 
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these temptations. The Shakta Sadhaka seeks the love of the great 
Mother of the Universe and these difficulties which he encounters, 

he has got to guard himself against. The Kw/érnava Tantra says 

that the path of Kula is as dangerous as it is to embrace the 

neck of a ferocious tiger or to play with a poisonous snake or to 

walk along the sharp edge of a naked sword. The Parashuraima- 

halpasitra (X. 68) says that in the first five stages of the 

Sadhana vzz., Avambha ( Beginning ), Taruna ( Youthful ), Vauvang 

( Adolescence ), Praudha ( Mature ) and Pvaudhinta ( Maturity-end ) 

corresponding with Vividhesha, Vicharani, Tanumianasi, Sattvipater 

and Asamshakti of Vedanta, the Sadhaka should observe the rules of 

‘Samayachara, i.e. he must be under the guidance-of his Guru and be 

strictly observant of the social laws. It 15 only, when he reaches the 

sixth stage or mindlessness ( Unmanz ) that all restrictions are removed 

from him. These five stages are the five Acharas spoken of in 
Kularnava (Chapter IJ), ०22.) Veda, the stage in which the Sadhaka 

qualifies himself by outward cleanliness ; Vazskuava, which is the stage 

-of devotion (Bhakéz) ; Shaiva, which 15 the stage of द्व ; Dakshing 

in which the Sadhaka strengthens the gains made. in preceding 

three stages, and Vama, when with the arising of Vazragya he becomes 

Mumukshu. This is the state of Asamshakit in’ Vedanta which 

means the stage of detachment. The only difference between the 

Vedantic and Agamic stages is that in the Agama, 540८ precedes 

Jnana i.e. the Sadhaka acquires /nana_ by Bhaktz; whereas in the 

Vedanta, /naua precedes Bhaktz. The sixth stage in Agama is 

Unmani and in Vedanta it is Padartharthabhavini and the seventh is 

Kaula which in Vedanta is Zuviya. According to the Bhivachudimani 

the first four 4८42055, Veda to Dakshina, are in Pashubhava, 

Vama and Unmani are in Vira and Kaula is Divya, The Veshvaséra, 

after having spoken of the seven वदद and three Bhavas, 

‘says there are two Achéras, Dakshina and Vama. Kaula is possibly 

considered beyond all Achéra. According to it all the first four 

Acharas, Veda to Dakshina are in Pashubhiva and Vama and Siddhanta 

in Virabhava. 

Chapter XVII says that it is only when Kundalini is awakened 

that Mantra practice is successful. Kundalini abides in the Miladhaira 

making a soft indistinct sound. By constantly leading her up to the 

5 
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again the mind itself becomes dissolved 

dra that AKuxdalenz can be awaken- 

described in the Serfext Power. 

he doing of Yoni Mudra. 

Brahmavandhra and back 

( Manolaya). It is by doing Yoni Mu 

ed and led up. This process is 

All defects in the Mantra are cured by t 

Different directions are given as to how the defects: in a Mantra can be 

cured. At verses 30 eéseg. directions are given as to howa Shakti 

should be purified by initiation. This is followed by a description of 

the passage of Kundalini through the four Pzthas viz., Kamaripa, 

Jitlandhara, Pirnagiri and Uddiyana. At verse 50 directions are given’ 

as to how the Sadhaka should pray for the boon for which. he has been 

doing Sadhana. Verse 70 gives the Mantra of Mahishamardini. Verses 

100 e¢seg. say that a good Shakti is she whose conduct. in life is in 

accord with the teachings of Advaita. She should be devoted to the 

Guru, firm in her resolve.and always be ready to do good. Her devo- 

tion ( Bhakti ) should be prompted by Sativa Guna. She should be free 
from malice, be guileless and kind to all, skilful, dignified and helpful to 

the Sadhaka; she should be beautiful and young, noble with faith 

deeply rooted. A graceful woman like this adorned with fine clothes 

and ornaments and the like is alone competent to be a Diutz. 1४ is 

considered only right that the Sadhaka should employ, a beautiful and 

young woman to mediate between himself and his Ishta Devata as a 

Putz or emissary. Verses 1 18/24 give the Mantra of Bhagamalini. 

As given in the Murshidabad manuscript as well in Chattopadhyaya’s 

book it is defective, but taking t 

of the Zantraraja (Vol. VIII and 

possible to give the correct Mantra. At verse 150 e¢seg. there is an 

attack against orthodox rigours ; thus beef is forbidden yet people do 
milk of the cow they drink 

not realise that when they drink the r 

her blood ; referring to the rule that widows should not eat. anything 

fish or any kind of animal food, it is 

which has come in contact with 

drinks was full of fish before it was taken 

said that the water, the widow 
| 

from the tank or river. The text goes on to say that there are people 

who regard semen and menstrual fluid with disgust ( Vicharayet ), but 

they forget that the body by which they hope to attain Liberation is 

of these two forms of matter, that the narrow, bone and 

e father and-the skin, flesh and blood from 

hat there is no reason for man’s disgust 

he two together as also. with the help 

XII of this series ) it has been 

composed 

tendons have come from th 

the mother. It further says t 
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for excreta or urine, for these are nothing but food or drink which has 

undergone some change and contains living creatures and the Brahman 

substance is not absent therefrom. The purity that man ought to 

cultivate is that of the mind. All things are pure. It is one’s mentality 

(Vasana) which is evil. 

Pavitvam sakalang chaiva vasank kutsita bhavet. 

Therefore, should the man of intelligence purify himself by reason-. 

ing ( Vicharya ). There is in reality no distinction between the wor- 

shipper and the worshipped. The Sadhaka should by the path of Jnana, 

therefore, purify himself and by a correct course of. reasoning (Sat-tax- 

kena ) know that ALL is Brahman. At verse 252, It 15 said, that it is 

only the initiate who has learned the ritual sine the Guru, who is com- 
petent to perform any rite. Anything learned from books only, will not 

merely be without any benefit but will bring the curse of the Devata on. 

the would-be ritualist. eee 
Chapter XVIII speaks of the signs by which the Sadhaka can know 

that his Sadhana is about to be successful. To sucha man the sweet 

smell of flowers and incense come from nowhere. Men and women 

treat him with respect. He dreams that he is riding a bull, a horse, or 
an elephant or is surrounded by a number of highborn women or he 

sees Kings. In his dreams he sees flags, beautiful images or blood or 
_it may be that he is-smearing himself with blood or wine. There are 

other symptoms also too numerous to repeat here. At verse 26, it is 

said, that if in his dream he sees a black soldier, dreams that he has 

been cohabiting with another man’s wife, or that the country is in a state 

of revolution, then he should know that his SdAdhana is not to end in 
success.. There are some other symptoms also given here. At verses 
55 etseg., it is said, that Tara grants fruit quickly if worshipped according 
to the Chinakrama ; that Tripura grants Enjoyment and Liberation if 
worshipped in the manner enjoined by the Guru, that the worship of 
Kalika according to Mahachinakrama leads to success, that all the 
great Shrividyas and Bhairavis approve of Gupta Sadhana worship. 
At the end of the chapter is given the Paduka Mantra. This Mantra 
is for the worship of the feet of the Guru as well as of the Ishta Devata. 
It ends with the words Shri Piduking pijayimi Namah (1 worship 

the feet : Obeisance ). > = 
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i Chapter XIX speaks of Shatkavma or six magic rituals, vzz., Shantz, 

ashya, Stambhana, Vidvesha, Uchchitana, and Marana. The time 

for doing all these rites and proper and appropriate Asanas and Mudras 

are also given here. This chapter is followed by another in Chatto- 

padhyaya’s book which is absent from the manuscript on which the 

present publication is based. The text is very corrupt and does not 

seem to form a part of the Kaulavali. The subjects dealt with there are 

Parapura-praveshana, and Anjanasiddhi. The first means acquisition 

of power by which a man is able to enter into a dead body and revive it 

by his own life and Anjanasiddhi means the acquisition of power where- 

by a person is able to see through any solid substance. Both these 

matters have been dealt with in the Zautraraza fully. As given in 

Chattopadhyaya’s book the Mantras are imperfect, the essential details 

are wanting and a good many of the verses are imperfect as they 

This chapter is, therefore, left out as apart from its being 
stand. 

of defects and does not contain any useful 
redundant it is full 

particulars. 

Chapter XX deals with Lukividya and Khadga Siddhi, Phetka- 

vinit Siddhi and Khechari Siddht. The first means power whereby the 

Sadhaka can disappear or conceal himself at pleasure, the second, the 

power whereby the Sadhaka can arrest the sword or attack of the 

enemy, the third, whereby he can control the Devi in her jackal form and 

the fourth whereby he is able to move across the firmament. The 

chapter also shortly treats of the worship of Kali under the heading 

Kalikikalpa. 

Chapter XXI speaks of the ways of the dvadhita. It describes 

how they should sit and an account is given as to how they raise 

Kundalini to the Sahkasrara, how they control the Airs in their body and 

so forth. At the end of this chapter a number of verses have been 

quoted from the: Tripurasirasamuchchaya. They are very much like 

the verses in Shatchakraniripana and in fact some of the verses seem 

to have been adopted by Punydnanda, the author of the latter book 

with some modifications, from the 7ipurastrasamuchchaya, The author 

of this book is Nagabhatta and it is said that Nagabhatta is the same 

person as Durgasingha, the author of Kalapavyakarana, In the 

Tripurasarasamuchchaya as also in this chapter of the Kaudavali the 

Shaktis, 22207 and others are placed in a different order from that in 
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the Shatchakraniripana. They are, also described, as in the Saubhigya- 
vatnakara, as presiding Divinities of the different Diatus such as Tvak, 
Asthi and so 01. 

After the verses quoted from the 7 vipurastrasamuchchaya the 
text goes on to state that by repeated practice of the excellent Yonj 
Mudra the Sadhaka is able to cure the defectsof all Mantras and he attains 
Stddhi in whatever he seeks and ultimately attains Liberation. Even 
the ordinary letters of the alphabet become effective 85. Mantra when 

uttered by him. No sin can touch him. By Yoni Mudra he is able to 

gain mastery over his breath, he can cheat Death ( Kalabanchanam ) 
He reaches a state of Yoga by this practice. : 

The text proceeds to say that ordinarily the breath of a human 
being goes out a distance of 8 to 12 fingers’ breadth from 115 nostril. 
When fasting the distance is reduced by half the distance. During coj- 
tion the distance becomes trebled and after food it is doubled. If the 
out-going breath exceeds this distance then it means:that the man will 
die. The Sadhaka should always, therefore, be careful to regulate his 
breath. 

When the Avadhita goes begging for his food, he asks for alms 50 

that he could offer same to Kunal, He is always in a blissful State, 
conscious of his oneness with Bhairava and Shiva. It is very difficult 
for any one to know his true nature. When alone he is like one mad, 
dumb, or paralysed and when in the society of men he, sometimes be. 
haves like a good man, sometimes like a wicked one; and on occasions 
he behaves like a demon (Kvachit shishtah kvachit bhrashak kvachzit 
bhutapishachavat ). But the Yogi is always pure whatever he may do 
and by his touch everything becomes pure. Detached from his body 
immersed in /ndana ( Jnanapara ) the Yogi plays with his senses 
which are ( dangerous fo; others ) like snakes ( Judriyapannaga ). 
Wherever he may be, when he Sees any flowers, scents, articles of food 
and the lie he mentally offers same to Mahadevi. There is for 1170 - no 
other Tere ne YOws and the like, as he is conscious that he is os व Area am avyayah ), free from all duality 
(Meranjana), changeless (Virvikara), who knows the meaning of the Shastra and Mantra and who denselous of his greatness and that 
no one can excel him, js ever in a blissful mood and ever does good 

| 
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to all. The chapter ends with a verse which literally means :—“On 

the left ( Yama ) is the woman skilled in the art of dalliance and on the 

right ( Dakshina), the drinking cup, in the front is hog’s flesh cooked 

hot with chillies. On the shoulder is the well-tuned Va with its 

melodious music. Axdadharma which contains the teachings of the 

great Guru is deep of meaning and difficult of attainment even by 

Yogis.” The esoteric meaning of the first part of this, however, is 

said to be that below ( Vama) in the Miladhira is the woman 

Kundalini and above ( Dakshina ) is the receptacle wherefrom flows 

the Nectar produced by the union of Kundalent with Para-Shiva. The 

with its passions and prejudices. 
hot hog’s flesh is human existence, hot , 

hasized between the 
It is to be noted that here . the distinction is emp 

Self ( A¢ma ) and its Body ( Desa ). 
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alaaat aay: 

ज्नञानानन्दपरमहंसविरवितः | 

Maat एवैलनेन aurea: | 

Mateaataatfafaasatcaar | 

कलिका तानगर्थ्या Magara afea: | 

कलिकाता anzat ३०नं० कणंवाकिस प्रीररूथ 

cenat सडिपजिटरी भवनात् प्रकाशितः । 

छर्डनराजधान्यां SHAH TTS को° 

पुरुतकागारात् प्रा्तन्बः । 

खं ° १६८५ 
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ae 14. 
तह  तद्गाले 

सकलां स्वकुलाज्ञां 

Ta Wik वन्ध 

व्यक्तात् 
मस्तक मञ्चक 

स भः 
मनौषिणिः । a 

a अन्षव्धं 



सची पन्नम् | 

तन्बशाख् गोपनीयत्वे युक्तिः eu 

गुरूपदे्तं विना मन्तविदया निष्फला । शिवः AMET | 

ज्ञानपर कमं कर्तञ्यम् | प्रा्त्ञानस्य कर्मकाण्ड अनधिकारिता I 

विध्यम् ॥ २॥ Dearest frat श्रहणीया । 

| गरुस्व॒तिः ॥ au इर शखनामानि | करढक्षनामानि ॥ 8 ॥ 

शक्तिसन्ध्या ॥ ५॥ पूजाविधिः । स्नानं विना पूजा 

प्रथमोल्ख [सः ॥ प्रामाणिकथ्रन्थनामानि | 
योगम्यशिष्याय देयम् | 

मानवकत्तष्यम् | ATA 
आगमोत्थवितवरेकोत्थमेदेनज्ञानख्य द 

मुरुध्यानम् | Tera: 

fadtarara: ॥ araferfa: 1 
विफला । पकलिङ्गनिरुक्तिः | 

विविधासनकथनम्। आसन शोधनम् ॥ ७ ॥ 

पूजा कायां | Bag: भ्र छत्वम् । तस्या चातुर्विध्य 

सधा रोधनमन्वाः ॥ ६ ॥ प्राणायामविधिः। भूतशुद्धि 

॥ १० ॥ जीवन्यासमन्लः | अङ्कन्थासविधिः॥ ११ 
पीरपूजा । मनसपूनोपचाराः 

aaa ॥ अन्तर्यांगकथनम् । मानसपूजा | 

॥ १२॥ मानसपुष्पनामानि ॥ १२॥ शरकारान्तरान्तयजनम् । प्रसङ्गतः Tea 

कथनम् ॥ ९४ ॥ मानसहोमः महान्तयेजनम् | वदिर्यागविधिः | चक्रराजलेखनविधिः | 

सामान्य यन्बवर्णनम् ॥ १५॥ यन्लस्य दिङधनिणेयः ॥ १६ ॥ 

चतुर्योल्लासः ॥ दैवतामेदे वामदक्षिणमेदेन पूजाविधिः | पश्चतच्वप्रशंसा 1 पञ्चतत्त्व- 

विहीना पूजा निष्फला ॥ १७ ॥ मद्यभेद्कथनम् | कुस्भनिमांणविधिः ॥ १८॥ 

चतुरस्रकादि पश्चमुद्धाः।  खराशोधनमन्वाः ॥ ९६ ॥ तिरस्करिणीध्यानम् | ea 

चती ऋक् ॥ RON आनन्दभमैरवध्यानम् । खधाध्यानम् ॥ २९ ॥ सखुरानिरुक्तिः । 

खुरादशे नफरम् ॥ २२ ॥ 

पञ्चमोल्ला सः ॥ मांसमेदकथनम् । देवतां qgeaa न दोषः । मांसशोधनम् । AeA 

मेदकथनम्। मत्स्यशोधनम् ॥ २३॥ देव्याः शक्ररजोरूपत्वम् । मेथुनकथनम् 

शक्तिलक्चणम् । गभांधानमन्लः | WET 
॥ २४॥ ङण्डगोरोत्थादिपुष्पकथनम | 

Fraga Hera: BAST ॥ २५॥ पञ्चतत्त्वमरशंसा | पशुसन्निधौ वीरपूजा 

निषिद्धा | कुखद्रव्यभ्रतिनिधिः ॥ २६॥ कण्डगोकादि प्रतिनिधिः ॥ २७॥ 

बष्टोज्लञासः ॥ = अर्यविधिः। आधारपालादिव्णणम् ॥ २८ ॥ द्दशसु्यैकलाः | षोड़श- 

सोमकला; | अमतेश्वरोमन्लः ॥ ६ ॥ Wega | मत्स्यसुद्ा | सिद्धविद्याचारः | 

वैणविधिः | देदशुद्धिः | तत्वशुद्धिः 
पालसंल्यानिणंयः । पालस्थापनविधिः॥ ३० ॥ त 

Nag वटिपश्चकम् | वडुकच्यानम् | योगिनीध्यान
म् N22) HATS ATT ॥ 22 

चतुष्पथनिरुक्तिः | पञ्चशुद्धिः ॥ ६॥ ware 

शक्तिं चिना पूजा विफला | देतयुक्तेन 

म्॥८॥ वासां शोधनमन्वाः। 

; । खद देवताजीवन्यासः 
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\ ( ख ) । 
Sanaa ॥ पूजाविधिः; । यावाहनी सुद्धा । सन्निधापनी gar) सन्निरोधनी मुद्रा । 

सकटीकृतिः 1 परमीकरणीमुद्रा। धेचमुद्रा । रेलिदानमुद्रा । उन्तमादिभेदेन 
विविधा पूजा ॥ ३४ ॥ देवीखानम् । उपचाराः । ज्ञानमुद्रा । तर्षणविधिः। अङ्क 
देवता पूजाविधिः ॥ ३५॥ Tea । गुखनामाज्ञाने कर्तव्यम् | गन्धाष्टकम् 1 धूष- 
निर्माणविधिः ॥ ३६॥ क दीपदानविधिः। चक्रमुद्रा । प्राणादि पञ्चमुद्रा | 
भ्राससुदरा ॥ ३७॥ बलिदानविधि; । eta पशुच्छेदनिषेधः। मन्बशद्धिः | 
वाचिक्रादि भेदेन लिविधो sa: | माखापूजञा | माला जपविधिः ॥ ३८ ॥ जपसंख्या । 
जपसमपणम् । श्रणामविधिः। उवाछिनीषुद्धा । पुष्पनामानि ॥ २६ ॥ होमसमासिः | 
निवेदितं पश्चतच्वश्रदणफर कथनम् 1 पानस्य वैविध्यम् ॥ ४० ॥ 

अटमोल्ञासः ॥ अन्नपूर्णायाः पृजाध्यानादि । कौलटश्षणम्। कौलार्चनप्रशंसो । तननिन्दायां 
दोषः ॥ ४१॥ चक्रविधिः । चक्रमध्ये जातिभेदो नास्ति। अटिपान विधिः ॥ ४२ ॥ 
खधादेवीध्यानम्। पूणाभिषेकहीनानां पाने नाधिकारः | धर्मशाश्लोक्त पाननिषध- 
विचारः ।. अचैधपायिनः प्रायश्चित्तम् ॥ ४३ ॥ चक्राुष्ठानम् । सरा शक्तिः शिवो 
मांसम् | प्रथमपाल बन्दनमन्बः ॥ ४४ ॥ द्वितीयादि Ganga बन्धनमन्ताः ॥ ४५ ॥ 
शान्तिस्तोतम् ॥ ४६॥ अष्टमादि पालवन्दनमन्लाः wee fava उच्छिष्टः न देयम् | 

|  आत्मसमपेणम्। aA) पूजा ame: ॥ ४८ ॥ दादशयालवन्दनमन्लः | 
|| शेषत्व प्रदणविधिः ॥ ४६ ॥ सन्दिग्धानां द्वौ तज्ञानिनां पञ्चतच््वग्रहणे निषेधः ॥ ५० ॥ 

नवमीज्ञासः | उत्तमादिभेदैन fafa पूजा । प्रशस्तकाल निण्यः । स्थानभेदेन पूजञा- 
HEAT ॥ ५९॥ द्विविधः कामरूपः । शिवावलिः ॥ ५२॥ कर AAT अस्या 

॥॥ नित्य कत्तंव्यत्वम् | ao तिथि वार निर्णयः | कःटकन्याः ॥ ५२ ॥ शक्तिपूजाविधिः | 
योनिध्रशंसा ॥ ५४॥ पाशवद्धः पशुः । पाशमुक्तः शिवः । aaa ad 

| नाश्ति | योगीन्दलक्षणम् ॥ ५५ ॥ । 

दगमोल्लासः ॥ समयाचारकथनम्। गासुमाहात्माम् | गुरुवंश गोरम् । शुरो तष्ट 
सर्वसिद्धिः ॥ ५६ ॥ पश्वन्नप्रहणे दोषः । गुर त्यागात् नरकगामित्वम् ॥ ५७॥ पर- 

aaah: वर्जनीया । खः शक्तिहपि गी । attra न कर्तव्या ॥ ८८ ॥ दिवसे । 
पञ्चतच्वसाधननिषेधः] शाक्तव्यवहारः। जपे कारशुच्यादि नियमो नास्ति | 
कौलिकमादात्मपरम् | रातौ जपः प्रशस्तः ॥ ५६ ॥ कुलभ्र्टस्य निकृतिनास्ति | Ser 
चारी चोगिनोप्रियः । पञ्च महापातक्रानि ॥ ६० ॥ Des शिष्यपाथमाकोति । HSUTEA 
पशुभ्यः MAST ॥ ६९ ॥ 



(ग) 

एकाद गोल्लासः ॥ प्वादिभेदेन भावस्य लैविष्यम्। तद्भेदेन गुरुमन्ब देवतानां वैवि- 

दाद शोल्ञासः ॥ मारमेदकथनम् । 

तरयो ट शणोल्ञामः || 

ध्यम्। दिव्यभावः ॥ ६२ ॥ कामकला पूना । फलपाकविधानम्। पातिवत्य- 
star ॥ ६२॥ वोरभावः ॥ ६४ ॥ वीर कृध्रशंसा । दिव्यवीरथोर्भेदः ॥ ६५ ॥ 
पशभाव कथनम्! दीक्लितादीक्षितसेदेन पशो वध्यम् ॥ दद ॥ पशुसङ्गः asta: 
॥ ६७ ॥ पशोः क्रमतः देवत्वाचातिः | भावनिर्णयोऽनिषेचनीयः । sacta aa 

जञायते ॥ ६८ ॥ दिव्यवोर पशुभिः खस्वमार्गेण पूजा HSA ॥ ६६ ॥ 

जपविधिः ॥७०॥ माखसंस्कारमन्वः | 

॥ ७१ ॥ अ्चमाला । ara प्रतिष्ठा ॥ ७२॥ दैवता श्रतिष्ठा । पुरश्चरणहीन. 

मन्बो न सिध्यति। स्थानमेदे फलमेदः ॥ ७३ ॥ पुरश्चयां | वाह्याादयष्टशक्तिध्यानम् 
॥ ७४॥ स्तोलम्। पूज्यशक्तिकथनम् west  गख्वन्दनविधिः । जप- 

नियमः। चतुःपीटे पूज्यदेवीनामानि ॥ ७६॥ युगभेदे जपसखंख्याभेद्; । उन्मुखी 

कालिका विधानम् ॥ ७७ ॥ 

हो मविधिः | भूमिपरीश्चा । ण्डग्रमाणादिः | दस्तमानम् | विविधा- 

काराणि कुण्डानि | मेखला । नेमिः ॥७८॥ योनिः । नाः | होमसंख्याभेदे कुण्ड 

मान कथनम् | कुर्डाकृतिभेदरेन Hada: । जातिभेदः । जातिभेदे ङण्डाारभेदः। 

खक् सवौ ॥७६॥ कुण्डस्य अष्टादश Semen | धरकारान्तर संस्कारः | वागीश्वरी - 

ध्यानम् icon afgaea: | स्खरजस्तमोभेदेन वहिजिह्याः | afedan: | afe- 

ध्यानम् ॥ ८१॥ वीक्षणादि संस्काराः । षरसंस्काराः | वहं गभाधानादि संस्काराः 

॥ ८२ ॥ विघ्राजमन्वः | एकीकरणम् । रिक्तदस्तेन हवने फलाभावः | होमखंख्या | 

आज्यमेदेन फर्मेदः ॥ ८३ ॥ होमद्रव्यादिमानम् ॥ ८8 ॥ वहि वणांदि भेदतः gar 

शुभ कथनम् । तपेणविधिः। कास्यतपेणम्॥ ८५ ॥ उन्मुखी कालिकाविधानम् | छिन्ना- 

कालिकायाः दिवाकव्यः | विध्रभोजनादिः ॥ ce ॥ 
0 । 

चतुष्ट शोल्ञासः ॥ सर्व॑मन्त साधकानां श्मशान साधनेऽधिकारिता | ् मशानसाधनविधान- 

प्रच्य टशोल्ञासः ॥ 

कथनम् । आत्मरक्चामन्वः ॥ ८८ ॥ षोढान्यासः। मन्वाश्चर खंख्यामेदेन जपसंस्या । - 

वचिदानविधिः | पशुपूजामन्वः ॥ ८८ ॥ पशच्छेदमन्लः । वल्युतसगंमन्लः | 

शएावसाधनम् ॥ ८६ ॥ तव गुरुपूजादिकम् । रक्षणादि मन्वाः । शवशोध्नम् ॥ मौ 

शवं धरति प्राना | वर प्रार्थना । ६१॥ अनन्तर कर्तव्यानि | शवाभाते विधिः ॥६२॥ 

शवसाधने विविधमन्बोपचाराः ॥ ६३ ॥ महातारामन्ः | शवसाधनेन सर्वसिद्धिः । ` ` 

चन्दर gant पुरश्चरणविधिः ॥ ६५॥ 
| 

कुमारोपूननविधिः। तद्विदीनं होमादिकं निष्फलम् । मारीपूजा- 

कलम् । gag सर्वदेवतास्थतिः। मारीपूजनेन स्वैदेववृष्टिः। कुमारी- 

many) वयोभेदेन कुमारीणां नाममद्; ॥ ९६॥ प्रशसूतदिवसकथनम् | 

मन्लाः। विशषन्यासः। मन्ताः। कमारी पूजनरुलम्। मिथुनपुजनम् ॥६७॥ 
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धरशस्तकालनिर्णयः। शक्तिपृजा। समयाचार; ॥ ६८॥ - ग्रादिनमस्कार- मन्लाः। काशकं प्रति वीरसाध्रक कत्तैव्यम् ॥ ६६॥ लिपुरा््य॑दानमन्त्रः । त्या 
नव नामानि | गुमगुप्ततरादिभेदेन योगिनीपरेदः। भगमालादि महाविद्यानाम कथनम् | 
उपासकनामस्तोवम् ॥ १००॥ नेमित्तिकार्चनम्। तत्र कालादिनिर्णयः | शुङ्कपक्चा- „ चनम् । रष्णपक्लाचनम् ॥ १०१॥ अष्टाएकार्चनम् ॥ १०२ ॥ 

षोडश)ल्लासः | Sera, शक्तिदीक्षा। प्रशस्तशक्तिखश्चणानि ॥ १०२ ॥ 
शक्तिपूजा । . कुरपुष्पकथनम् ॥ १०४ ॥ पूजाफट कथनम् ॥ १०५ ॥ रलपूजा 
विधानम् । बिपुरावोजसाध्नम् । वाग्भव वीजसाध्रनम् ॥ १०६ ॥ कामवीज साध- 
नम् ॥ १०७ ॥ शक्तिवीजसाधनम् ॥ १०८ ॥ 

सप्रद भोल्ञासः ॥ मन्लशिला | कुण्डलिनी | योनिमुद्रा मादात्म्यम् | षोढास्थानम् ॥१०६॥ 
` स्थानभेदेन Tea: | काप्ररूपादिपीठमेदेन यजनम् ॥११०॥ मदहिषमर्दिनीमन्वः | 

मदिषमर्दिनीस्तोलम् ॥ ९११ ॥ पञ्चतत्वेन वराङ्पूजनम् | प्रणखूतदूतीखक्चणम् | gat 
नियोगविधिः ॥ ११२ ॥ भगमालिनीमन्लः । शिवस्य दृशा्णैमन्ः | सर्वसं्षोभणी 
Bal | गजहस्त सुद्धा । शीत्कारादीनां यथाक्रमं मन्तादिरूपत्वम् ॥ ११२ ॥ सर्वं 
भोज्यवस्तूनामामिषट्वम् | cae asa वासना कुत्सिता | परमार्थतः पूज्यपूजक- 
भेदो मिथ्या | नायिका यजनम् ॥ ९१४ ॥ तस्यां षोडश कामकला पूजनम् । deg 
चन्द्रकला प्रूजनम् | THAT दूतीयागः yeaa पुर्चरणम् | भूतकिपिः मन्वसिद्धः 

, द्वावणादिविविधा उपायाः ॥९९७] पुरश्चर्यादिभिविना मन्वसिद्धे war: ॥१९१८॥ 

अ्टादजाल्लासः ॥ सिद्धिविह्धानि। निन्यविद्वानि ॥ en काम्यप्रयोग । महाचीन- 
क्रमः ॥ १२० ॥ ततूक्रमेण महाचण्डादिविदयाः पूज्याः । काम्यसाध्नम्। तख्य 
्रकारमेदः ॥ १२९१ ॥ देवीपदाघातः | संहारादिकमभेदाः | । 

उनविजाल्ला तः ॥ षय्कमेविधिः। शान्त्यादिषयर्शब्दर्थनिणेयः । aaamtg मन्ल- 
यन्ल्कारनिणेयः ॥ १२२ ॥ आसनादि निणेयः । पदमुद्रा ।  पाशमुद्रा । गदासुद्धा । 
मुषलसुद्धा । वज्रमुद्धा । खड गमुद्धा ॥ १२७ ॥ श्रथनम् । विदभंः । Age । रोधनम् | 
योगः | Tea: | तेषां विन्यासभेदाः | प्रशस्तमालादिकथनम् ॥ १२५ ॥ प्रयोगविधिः 
॥१२६॥ Sarre वि्याजपफलम् । प्रकारान्तर वशीकरणादि ॥१२७।६२८॥१२६॥ 
gaat प्रयोगः ॥ १३० ॥ प्रका रान्तर प्रयोगः ॥ 222 Il काटलिकांध्यानम् || १२२ ॥ 

विं भोल्ञा सः ॥ wataa । खड़गसिद्धिः। खेचरोसिद्धि; ॥ १२२ ॥ षड्ङ्गदेवता | 
कालिकाकद्पम् ॥ 238 ॥ । 

ठकविंशाल्लानः || अवधरूतघ्नत कथनम् । मूरखाधस्चक्रम् ॥ 234 ॥ तद्ानफलम् | 
खाधिष्ठानचक्रम्। तद्धानफलम् । _ मणिपुरचक्रम् । तद्धयानफलम् ॥ १३७ ॥ 
अनाहतचक्रत् । तद्धानकलम्। विशुद्ध चक्रम् । ` तद्धयानफर्म् ॥ १३८ ॥ 
सदस्नारपञ्मम् ॥ १३८ ॥ १३६ ॥ योनिसुद्रावन्धकलकषथनम् । शवासभेदकथनम् | 
अवधूताचारकथनम् ॥ १४१ ॥ 



ॐ नमः परमदैवताये ॥ 

AMAIA ATA: | 
प्रथम उल्लासः 

नत्वा श्रीशरूपादपद्मथुगलं सिद्ध: सदा सेवितं 

शाक्तानां परिभावमोक्चजनकं कौलावलीनिणेयम् | 

वक्ष्येऽहं कुखवधनं Galas: Get सदा कौलिक 

भविरेव मनोदरेश्च चरणान्ञैकप्रसादाख्यम् ॥ 

वान्छाकट्यतरु' तनोति शिवयो्वाक्याचसाराथेतो 

्ञानानन्दगिरि्महेशचरणान्जेकग्रसादाख्यः ॥ 

यस्या; प्रसादतो Ba शाखार्थः तत्त्वनिणयम् | तां नमामि महादेवीं वाणीं वाण्विभवप्रदाम् ॥ 

संबीश्चय यामलं सद्रवह्मविष्णुकसंक्ञकम् | यामं शक्तिसंज्ञ्च भावचूडामणिन्तथा ॥ 

तन्तचूडामणिञ्चेव कुखचूङ़ामणिन्तथा | HSA कुखोडडीशं कुखाखतकखाणेवम् ॥ 

काटिकाङ्कस्वस्वं कुलसद्धावमेव च | कारीतन्लकुलानन्द् ङुखचकन्तथैव च ॥ 

काठिकल्पः nailed कृमारीतन्लमेव च | समयाख्य कालोतन्लं Hawt फरवीन्तथा ॥ ५ 

्रीक्रमं योगिनोतन्लं श्रीहंसपरमेश्वरम् | खतन्तं TATA क्ञानमालां ततः परम् ॥ 

चायवौं दंसतन्लश्च ताराकल्पश्च माङिनीम् | मन्लनिणंयतन्लश्चे योगिनीहदयन्तथा ॥ 

काणैवश्च गान्धवेसुडडोयानश्च dear | शिवशासनतन्लन्च मन्द्रं छावनीन्तथा ॥ 

चीराब लिख वारां वीरतन्लञ्च ahaa | Heard AIT खखितातन्लमेव च ॥ 

शम्भुनिणयतन्लश्च वामकेभ्वरतन्तरकम् | वदुकसंदिताञ्चैव तासार्णवं तत परम् ॥ १० 

गुप्ाणेवं चण्डरोषं मायां नीलमणिन्तथा | समयास्यं तन्लसारं ततो मन्बविमशिंनीम् ॥ 

ज्ञानसारं योगवती भेरवीतन्तमेव च । त्वैरवाख्यं महातन्लं सिद्धसारसखतन्ततः ॥ 

तिपुरा्णवतन्लश्च उत्तरं तन्लमेव च | {छिन्नातन्वं age दक्षिणामुत्तिंसंहिताम् ॥ 

नयात्तरं हो कवीयं gear विविधसंग्रहान् | TEU मतं ज्ञात्वा सारातूसारतरं मदत् ॥ 

द्व तक्ञानविदीनानां मनोऽमी्रदायकम् | अतियजेन गोनयं 
मातमेथुनवत् सदा ॥ १५ 

यस्मै कस्मै न दातव्यं न दुष्टाय कथञ्चन | न दयात् परशिष्याय चभ्बकाय तथेव च ॥ 

सर्वथा मोपयेदेनं यदीच्छेच्छुभमात्मनः | TEATATT TA गुरसेवापराय च ॥ 



AY कौरावखोनिर्णये 

SoMa मदहोच्छाय देकीभक्तपराय च । शिष्याय भक्तियुक्ताय साध्रकाय प्रदापयेत् ॥ 

चिना परीष्ट्य यो दद्यात् यस्मै HEA कथञ्चन | ख भक्ष्यो योगिनीवन्दैः wa च नरकं चजेत् ॥ 
तरूमा्च साधकश्च ठो गोपयेत् सवेथा पुनः | पुस्तकं deer यो मूढो न लब्धो गुख्वक्तृतः ॥ २० क 

कुर्या्धोभवशेदैव सोऽपि नश्यति निश्चितम् । तस्य कर्माणि सर्वाणि नरकाय भवन्ति टि ॥ ` ^ 
योगिनीनां भवेद्धश्टयो नारको ब्रह्मघातकः | तस्माजज्ञात्वा गुरोर्व्तूत् साधने यलमाचरेत् ॥ | 
अस्ति देवः परव्रह्यरूवरूपो निष्कलः शिवः 1 ade: सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलोद्यः ॥ $ 
र्वयंज्योतिरनाष्यन्तो निर्विकारः aay; | निर्ण णः सच्िदानन्दरूतद् शा जीवसंज्ञकाः ॥ ५ 
अनाद्यविद्योपदिता यथाग्नौ faegiosan: | सर्देप्युपाधिसखंभिन्नास्ते कर्मभिरनादिभिः ॥ २५ 

चतुविंध्शरीसाणि धत्वा श्रत्वा Aas | खुद्ृतैर्मानवो भूत्वा कानी चेन्मोक्षमाम् यात् ॥ 

चतुरशीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम् | न arg विनाऽन्यल तच्वज्ञानन्तु लभ्यते ॥ 

aa जन्मसदयस्े घु जन्मेकमपि भाग्यतः | कव्ाचि्धमते जन्तुर्माचुष्यं पुण्यसञ्चयात् ॥ 

सोपानभूतं मोश्चख्य माचुष्यं भ्राप्य stay | यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोऽत्र कः ॥ 
ततश््चाप्युकत्तमं जन्म न्धा चेन्दरियसौष्ठवम् | न वेत्तप्रात्मदितं यस्तु स भवेदात्मघातकः ॥ इ 

विना 22a कस्यापि पुखषार्थो न विद्यते | तस्माद Fea रक्चन् पुण्यकमांणि साधयेत् ॥ 

तावत् PAT वीत Wasa न जायते । ज्ञानिनोऽल्ञानिनो चापि WAZ देद्य रक्षणम् ॥ 

तावद्वर्णसमा चारः KAA: कमसुक्तये | कमं णान्मी चिते ज्ञाने ज्ञानेन शिवतां वजेत् ॥ 

छर्यादनित्यकमाणि नित्यकर्माणि चा चरेत् । सर्वकर्माणि aecam न शक्यं देदध्रारिणा ॥ 

खकार्येषु श्रवर्त॑न्ते करणानीति चिन्तयन् | अहञ्भावभ्रपास्यैवं यः इयात् स न लिप्यते ॥ 

त्यजेत् कर्मफलं यो चा स त्यागीत्यभिधीयते | क्रियमाणानि कर्माणि ज्ञानप्राक्ते रनन्तरम् ॥ 

न च स्पृशन्ति तत्वज्ञ जं gaze यथा | तत्त्वनिष्ठसय कर्माणि पुण्यापुण्याणि संक्षयम् ॥ 

श्रयान्ति नैव नरकं तच्त्वनिष्ठा; कदाचन | उतूपन्नसहजानन्दतच्वज्ञानरतः सद्ा ॥ 

स्व॑सङ्कल्यसन्त्यक्तः स विद्धान् क्म सन्त्यजेत् | Ta यैः परित्यक्तं कमकाणडमपरिडतैः ॥ 

पाषण्डाः पण्डितम्मन्यास्ते यान्ति नरकं कि | फं प्राप्य यथा aa पुष्पं त्यजति निस्पृहः | 

aca श्राप्य तथा योगी त्यजेत् कमंपरिग्रहम् | अश्वमेधशतेनापि ब्रह्महत्याशतेन च ॥ 

पुण्यपापेन (ard येषां ब्रह्म हृदि स्थितम् । पृथिव्यां यानि कर्माणि जिहीपस्थनिमित्ततः | 
जिदह्धोपरूथपरित्याग। कमणा fa करिष्यति | आगमोत्थं विवेकोत्थं द्विधा ज्ञानं प्रचक्षते ॥ 

शब्दब्रह्मागममयं परं AG विवेकजम् | अद्ध तं केचिदिच्छन्ति द तमिच्छन्ति चापरे ॥ 
परं aed न जानन्ति Rata तविवरजिंतम् । ढं पद बन्धमोक्षाय ममेति निर्ममेति च ॥ is 

ममेति बध्यते जन्तुविमुक्तिनिममेति च। विदयाऽविद्याद्योर्योगात् पक्चद्वयसुदी रितम् ॥ 

तत् कमं यच्च बन्धाय स।ऽविदा परिकीर्तिता | यन्न बन्धाय तत् कमे सा विधा परिकीर्तिता ॥ 

३५ 
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यावत् सङ्क्यकर्भासित तावदेव हि बन्धनम् | यावत्तदैव नैवास्ति तावदेव दि मोक्षणम् ॥ - 

जपहोमार्चनं तीर्थं बेदशाखागमादिकभ् । तावदेव हि सर्वश्च यावत्त्वं न विन्दति ॥ 

अतः Ta धीरः सर्वावस्थासु सर्वदा | तच्वनिष्टो भवेच वेव यदीच्छन्मोक्षमात्मनः ॥ =` = ५० 

तद्धारणमहं वक्ष्ये faa’ येन प्रजायते | यथाविधि gies संख्य साधनम् ॥ 

नित्यं नैमित्तिकं कास्थं ata पूरवूर्वतः | अन्यथा न भजेदित्थं करोत्यापत्परम्परा ॥ 

इति ज्ञात्वा महाभ्रा्ञः BAT सघुपाचरेत् | प्रातिरुच्याय शिरसि सदखद् पङ्के ॥ 

तख्णादित्यकिञ्जल्कविधोर्मरुडलसंयुते | ध्यायेन्निजणर' धीरो रजताचलसन्निभम् ॥ 

वीरासनसमासीनं error gag | शुद्धमाल्यास्तररधरं वरदाभयपाणिकम् ॥ tata 

वामोरुशक्तिसदितं कारूण्येन।वरोकितम् | प्रियया सध्यदस्तेन JAAIEHSATA ॥ । 

वामेनोतूपलधारिण्या रक्ताभरणभूषया | ज्ञानानन्द समायुक्तं रुमरेततन्नाम TIAA Il 

मानसेरूपचारेख्त संपूज्य HI Gat: | गन्धं भूम्यात्मकं दयाद्धावदुष्पं ततः परम् ॥ 

धूपं वाय्वात्मकं देयं तेजसा दीपमेव च | नैबेयमश्तं दधात् पानीयं वरूणात्मकम् 

अम्बरं मुकुरं TIT वसनं च सन्ततः | चापरं WSR छलं तथाऽखङ्कररूषणम् ॥ ६० 

तचन्मुद्राविधानेन खंपूज्याऽथ ge’ यजेत् । दशैवित्वा योनिश गुरुमन्ं जवेत्ततः ॥ 

हसौ; पदं समालिख्य सदक्चत्रख्वरानि खान् | वह्ियुक्ताखि चा fer जाय रीधेल वान्वितान् ॥ 

विन्दुनादकखायुक्तान् श्रोपरान्ते च पावकम् | अथाराध्यपद्ं चैव सव॑ मूध्वंपदन्ततः ॥ 

नाथ सर्व॑गुरप्रान्ते गुरूः खयं ततो गुरः । श्रीश दनाथशब्दान्ते सरक्चमरवरनिखान् ॥ 

वहिदौर्धभरति युतान् नाद विन्दुकलछोन्वितान् | पि Stadt feat चतु धेच ततो छिखेत् ॥ ६५ 

ततीयं qaaeted द्वितीयञ्च तथैव च । ततः श्रीशम्भुगुर्वन्ते पुनराच' समालिखेत् ॥ 

MIRE चतुर्थ Gace ततीयकम् | चत्वारिंशन्मार्गवणेमैर्डितोऽयं TWAT: ॥ 

यथाशक्तिजपं SANIT वाग्भवं जपेत् | Tanga सौरो aera भूषितः ॥ 

वर्णद्यात्मको मन्लश्चतुर्बगफखप्रदः | गकारः सिद्धिदः Stat रेफ पापस्य हारकः ॥ 

` उकारो विष्णुरब्यक्तखितयात्मा ge: परः । गुरो्बामकरे तत्तु खमप्याथ स्वति पठेत् ॥ ७० 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | चश्चख्न्मीलितं येन तस्म श्रीगुरवे नमः ॥ ¶ 

HAS व्रण्डलाकारं AA येन चराचरम् | तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

विश्वात्मक; परः शभ्भुविंश्योरीर्णोऽस्म्यदं द्रम् | इति यस्याज्ञया तस्मात्तस्य श्री पादुकास्षतिः ॥ 

qeart पद्य विगतशशशखान्तरगतं सदा दैवैषन्यं भवमयविनाशेककरणम् | 

चराभी पाणिभ्यां श्रकरितसमन्दस्मितसुखं नमामीद्रगरूपं परमशुररूपं सकरुणम् ॥ ७, 

शान्तं ganzat त्रिनयनं कन्त ङ्कभूषं शिवं 

वाञ्छाभीतिकरं भ्रचणडतिमिसाज्ञानप्रकाशं रविम् | 



~~ कौरवलो निर्णये 

नित्यं नौमि रवि तथान्धितरणे तं कर्णधारं गुर" 

यस्य Hagin wags fas: सदा पीयते ॥. 

सदा विधो्मण्डरमध्यसंख्थं नमामि fact गुरूपादपद्यम् | Be 

प्रसादतो यस्य मया Tass सवासनाज्ञानविनाशवीजम् ॥ 

पदोद्धवे समकलापतयोऽपि fact यस्याङ्घिपद्मममलं परिभावयन्ति | 

.कारण्यवारिधिरेषशुणेकराशिः सोऽयं गुरः शिरसि शुक्कसरोजमध्ये ॥ 

प्वद्धानां TA: सकरुगुणमायामयरसे निमग्नानां नित्यं भवजलनिधेरन्तरगतः | 

waa बन्धं परिहरति यख्याङ्धितरगः प्रवन्दे सानन्दं तमपि गुरुरूपं सकख्णम् | ८५ 

कवित्वं पार्डित्यं लिथुवनपतित्वं न fe wat A aT स्वगेसिद्धि" न खुरवरसास्यश्च नियतम् । 

न वाञ्छाम aia grexad नैव शिवतां यदि स्याच्च तो मे निरवधि शरो; पाद्कमट | 

स्तवेनानेन खस्तत्यं गुरोराज्ञां खुभेत्ततः | ध्यायेत् इख्डलिनों शक्तिं मरूखाधारनिवासिनीम् ॥ 

निजेषटदैवताखपां विषतन्वुतनीयसोम् | Galea rae साधेल्िवख्यान्विताम् || 

कोरिसोदामिनीभासां खयस्थुलिङ्वेष्टिनीम् | समुत्थाप्य महादेवीं प्राणमन्बेण साधकः ॥ BG 

मेदयित्वा च Ta सडश्ारस्थिते श्वरे | स्थापयित्वा च तस्योध्वं ध्यायेत् कुखगुरून् क्रमात् ॥ 

्रह्वादानन्दनाथञ्च सनकानन्वनाथक्रम् | कमारानन्दनाथ्च चशिष्ठानन्द्नाथकम् ॥ 

क्रोधानन्दखुखानन्दौ ज्ञानानन्द्' ततः परम् । बोधानन्दमथाभ्यच्यै क्रमेणानेन साधकः ॥ 

पराखतरसोह्टासहदयान् PASAT | परालिङ्गनसम्भि्न्चूणिताशेषतामसान ॥ 

gated: परिदतान् खुखान्तःकरणोयतान् | वराभयकराशेषकुःरखतन्वाथेवेदिनः ॥ ६५ 

aufe सङ्ख्यैव कथितञ्च खस्ावहम् । एवं Saget नत्वाऽशरतच्रष्टिं विश्वाय च ॥ 

तर्पयित्वा च तां दैवीं gage समानयेत् | तस्याः प्रभासमूदैश्च cata’ Fe विभावयेत् ॥ 

अदं दैवी न चान्यीऽस्मि aa वाहं न छौकभाक् | खचिदानन्दरूपोऽहमित्यात्मानं विभावयेत् ॥ 

बहिगेत्वा यद् पर्येत् HIIA GAIT: | नमस्कुर्यात् प्रयतेन कुं कुखुपतिन्तथा ॥ 

अशोकः केशरः कणिंकारश्चूत सितिलर्तथा | नमेर्च पियालश्च सिन्धुवारकद्स्बकौ ॥ १०० 

मरूवकश्चस्पकणशा ली कखब्रक्षाश्च द्वादश | अधवा कुखबक्चांस्च कथयामि खसिद्धये ॥ 

रकेऽप्रातककमरजानि निस्बाद्वत्थकद्स्वकाः | विरो वरोड़म्बरश्च चिऽ्चेति दशमी स्प्रता ॥ 

तिष्ठन्ति कुख्यो गिन्यः कुखश्रश्चवु सका | न ala कुखवृक्लाधो न चोपद्रवमा चरेत् ॥ 

द्रष्टा भक्ता TACHA SUA कदाचन | RATT कामदेवं सर्वान्ते जनताटिशेत् ॥ 

प्रियाय हदयन्तोऽयं मचुरदन्तविशुद्भरे | दन्तादिकं विशुध्याथ सवकल्यो ततं समाचरेत् ॥ १०५ 

्रातःकृत्ययङृत्वा तु यो देवीं भकतितोऽ्चयेत् । तस्य पूजा तु विफडा शौचदहीना यथा क्रिया ॥ 

gia ज्ञानानन्दपरमदहंस्तविरचिति कौर।वखोनि ये प्रथम sears ॥ Ul 



Ww 

` अर्ध्यं दरवा ततख्तस्यै ताप्रानीयांङ 

द्वितीय उल्लासः 

दितोय ara: 

अथ स्नानं प्रवक्ष्यामि शाक्तानां सिद्धिहेतवे | यथाविधि जडं प्राप्य अत्मानं देवताङयम् ॥ 

विचिन्त्य प्रणमेद्धीरो वर्णं वारिदैवतम् | उन्प्रज्य तत उत्याय ese विधारयेत् | 

age च करौ कुर्य्यात् gat रजतैः कशेः | तल शाक्तैः स्वयं Way न च वन्याः कुशाः HAT: ॥ 

भरनामयोर्भवेत् खण तर्जन्यो रजतन्तथा | एष एव भवेदर्भो न दर्भो वनसम्भवः ॥ 

fala salar Zou; पूजा नास्ति कडाचन | TEA TT घ्रदीतव्यरा सरपुप्पमपी यतः ॥ ५ 

हस्ते दूर्वाङ्कुरं छृत्वा सर्वकर्म सम्चरेत् | आचामेदात्मतत्वायेः Tara: खध्ान्तिकः ॥ 

मन्लेखिधा तथा वक्तु ना्ताक्षिशोलनाभिहन् | मरस्तकानि STAAL मन्वीं कर्याच्छछो दाक्सिवन्धनम् ॥ 

भूत्वा पूरच॑मुखो मन्व उत्तरामिसुशखोऽपि वा | मूकान्ते चात्मतत्तवाय Paracas TAIT, ॥ 

शिवतत्त्वाय च प्रोक्ता क्रमेण साधकोत्तमः | सखाहान्तमद्धिराचभेत् पूर्बोत्तरमुखः Sat: ॥ 

कपालं सटूरवश्च सतिलं सजलं ततः । एभिः AREA वौरेद्धः समन्वं वारिणि न्यसेत् ॥ १० 

GACT मण्डलछाततीर्थमावादयाऽङ्खुःशुदरया | AHA दशधा बुं तत्तोयं ain संक्षिपेत् ॥ 

कुञ्भाख्यसुद्रया FS स्मरन् साधकपुङ्गवः | अङ्गुन्टीमिमु खं a नासां नैवे च रोधयन् ॥ 

रलं समरन् विधोन्भज्य गात्राणि परिमार्जयेत् | तिलकं quaran शिलाश्च परिकल्पयेत् ॥ 

त्रिराचम्य ततो मन्तो षडङ्कानि न्यसेत्ततः | गीत्वा वापमदस्ते तु जं दक्षिणपाणिना ॥ 

सघाच्छा्य ततो व्योम वायुवहिरुततः परम् । क्लौणीवदणवीजश्च लिवारममिमन्तयेत् ॥ १५ 

Haq सप्तवारन्तु मुद्रया तत्तव संज्ञया | खभूधिं च faded शेषं दक्षे निधाय च ॥ 

ध्यात्वा तेजोमयं तोयं सव्यनासापुरेन च | तत उत्तोदय देहस्थं पायं प्रक्षाल्य वाप्या ॥ 

mca afar वज्र शिकायां संक्षिपेत् Gat: | प्रक्षाल्य दस्तथुगलमाचमेत्तदनन्तरम् ॥ 

मायाध्राणात्मकं मन्तं भार्वण्डमैरवाय च | प्रकाशशक्तियुक्ताय अर्ध्यं Gal ततो वदेत् ॥ 

सूयायाऽघ्यं विधायाथ शक्तिसन्ध्या वरकोतिंतां | विभाव्य पुरतो यन्लं तव दैवीं गणान्विताम् ॥ २० 

ग्रहीत्वा गन्धतोयश्च Hara ततः परम् | TAA देवताव्र् विधिवत् साधकोत्तमः ॥ ‡ 

qaned ayaa तदन्ते दैवताभिधाम् | दवितीयान्तमहं पश्चात् तपयामि नमः पदम् ॥ 

aaa तर्पयामीति स्वादान्त त्षैणस्भवेत् | गुरु सपरिवार आयुधं वाहनन्तथा ॥ 

शक्तितस्तपयित्वा च गायत्रीं शक्तितो जपेत् | ध्यात्वा सावरणं देवीं सूयेमए्डरवासिनीम् ॥ 

मूलान्ते उदयद्ादित्यवर्तिन्यैरुतदनन्तरम् | शिवचैतन्य तस्यान्ते Aza स्वाहेति संस्मरन् Il २५ 

aa च | मुद्रया हृदि संस्थाप्य जकाढुल्याय TAF ॥ 

gaa gaara दे परिधाय कुङेन च । draral स्वश ण भोगार्थी श्वेतवाससा ॥ 

्ारणे कऽगअ।(तष्वु qa th Ail mat | उदारे ठ्राध्रचर्् Tact शुभकर्मणि ॥ 



कौलावटीनिणेये 

परिधाय ततो मौनी हदि मन्तं पराग्ुशन् | Tater हस्तपादौ च पूजाश्थानं समाविशेत् ॥ 
इति स्नान सबुदिष्टमधिकारपरदायकम् | खानतर्षणन्यस्य नाधिकाशश्च पूजने ॥ 

विविधेरपचारेश्च भक्तिभावसमग्वितः | विना arta या पूजा विरा सिद्धिहानिदा ॥ 
तस्पात् स्वानादिकं कृत्वा THIS ततः पदम् । एकलिङ्ग yA च ्यागारे age ॥ 

बिल्वमूले प्रान्तरे वा नां पर्वतमस्तके | sae निजने वापि que देवताये ॥ 

अश्वत्थसन्निधौ वापि वरमू लिशरलके | cert निजागारे पशुद्रटिविवरभिते ॥ | ृपालमण्डपे वापि गहरे वापि यन्टिते | निच्छिद्रमण्डपे वापि कर्तव्यं पूजनं सद्? ॥ 

पूजास्थानं महादेव्याः कथितं पीटमुत्तमम् | पञ्च कोशान्तरे यत्र न जिङ्कान्तरमीक्चते ॥ 

तदैकूलिङ्धमितप्राहुरतल् सिद्धिरुत्तमा | चतुष्पथं विजानीयात् यलास्ते चरि्डिकाशिटा ॥ 

तव यज्ञेन गन्तव्यं case सिद्धिकाङक्षिभिः | हारैर ततो गत्वा पूतरत्रेदारदैवताः ॥ 

कारयेत्तल वाधादिनृत्यगीतन्तथैव च | सिद्धा्थाक्षतदूर्वाभिस्तिलमिश्र ; खुसाधकः ॥ 

 अवसर्षन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः | ये भूना विद्रकर्तार हते नश्यन्तु शिवा्ञया ॥ 
वाग्भवाद्यं AAA नाराचमुद्रया खुधीः | Raya aaa यागभूमिं ततो विशेत् ॥ 

कूर्म चक्र ४कुर्बोत यथातन्ब विधानतः | रेखाचतुष्यं कार्यं इन्धवाखणयोगतः ॥ 

उत्तराद् यास्यपयेन्त नवकोट" यथ। भवेत् | इनद्राग्नियाम्यनैक्छ'स्यधरतीच्ा पञ्चवगैकम् ॥ 

AISI च यादिवर्णा'चतुश्चतुः | sal mara समाछिख्य साधकः सिद्धिहेतवे ॥ 
` मध्ये कोष्ठे ततः कुर्यत् पूर्ववन्नवकोष्ठकम् | पूवाद शानपर्थन्त' षो इशस्वरमाकिखेत् ॥ 

 पञ्चशुद्धि' प्रवक्ष्यामि यथाक्रम 

अङ्गारादिक्रमेणेव BRAT: । श्ेवायर्णसतु यलार्ते शीर्षं तस्थ वि निश्चितम् ॥ 

दीपरुथानं तदेव स्यात्तव सिद्धिरुत्तमा | निनो जायते पत्खु पाशर्वयोव्याधिरेव च ॥ 

पुच्छे हानिः सदा ञेया दौपस्यानं सराश्रयेत् | qiag तिना यो fe जयदोमं समाचरेत् ॥ 
ततखवं fae frag अभिचाराय कल्यते | पश्चशुद्धिविहोनेन aqua न च तत् छतम् ॥ 

व ne देवाचनं कुतः | पञ्चशुद्धि' विना पूजा अभिचाराय कल्पते ॥ 
भूमिशुद्धिरात्सशुद्धिद्रेव्यानां शोधनन्तथा | मन्वशदधिदवशुद्धिः पञ्चशद्धिरितीरिता ॥ 

Sea वथाकमविधानतः | सामान्याध्यं ततः कुर्यात् प्रोक्षणा्थं च साधकः ॥ 
aqua ततो उत्त लिंकोणं वामतो aq | arse स्थापयेत संपूज्य वहिपरण्डलम् ॥ 

aga had पालं रुथापगित्वा चं पूजयेत् | घय रण्ड जघु्वर्य Caran प्रपूजयेत् ॥ 
विलिख्य मण्डलं तोये पूं बत् पृ तरधेत्ततः | इन्दुमण्डरभम्यच्यै धलिपेद् eee 

ू्ववत्तीथमावाह्य षडङ्गानि यजेत्ततः | अ्नीशाखुरवायञ्यमध्ये दिक््वङ्गपूजनम् ॥ 
gard जपेदष्टौ Issa Tata | जल्ान्ततूरमुचायै आत्मानं यभू मिष ॥ 

पृथिन्यध्यं ततो दर्वा नैऋत्यां साधकोत्तमः | cot भगवत्येव ध्रीं अ 

२० 

२५ 
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धर णीवेधसे स्वाहा अनेनार्ध्यं विधाय च | Hara पूजयित्वा च पुरुषं. qrequarnq ॥ 

सम्माजेनाचरेपादैदंपंणोदरवत्प्रभम् | वितानं ध्रूपदीपायेः पुष्पमाखाऽधिश्णेभितम् ॥ Go 

पञ्चवर्गरजश्चिल्ं भूमेः शुद्धिरितीरिता । विस्य awe भूमौ पूववत् सोधकाश्रणीः ॥ 

आसनं स्थापयेत्त यथा तन्तानु कारतः ॥ अथासनं प्रवक्ष्यामि शाक्तानां स्थितिकाम्यया ॥ 

ख॒दुच् डकमा सोनः अन्येषु कौमरेषु वा । विष्टरे वा समासीनः साधयेत् सिद्धिस॒त्तमाम् ॥ 

अर्वाक् षण॒मासतो गर्भच्युतमाहुख दु" बुधाः । चूडोपनयनेरहीनं खदुमचूडक विदुः ॥ 

निवरत्तच् डको वारो हीनोपनयनः पुमान् | यो शतः पश्चमे वर्षे तमेव कोमर विदः ॥ ees 

खदा सनं विना यो हि पूजयेच्चणिडिकां शिवाम् | तावत् कालं नारको स्याद् यावदाहतसंश्वम् ॥ 

पञ्चाशद्धिः गवय तदर्थेन तु विष्टरः | कौशेयं भोगदं र्तकम्बरं सिद्धिदं स्तम् ॥ 

वख" रोगहरं ज्ञेयं Mel शररव्याघ्रचरमणि | ऊर्णां दुःखदरी star ज्ञानसिद्धिं गाजिने ॥ 

सन्नप्रासी बह्मयचारी g विशेषः छष्णचमंणि | काष्ठासनं न कुर्वीत aa दौभाग्यवान् भवेत् ॥ 

अट्युच' चातिनीचश्च मग्नश्च परिवर्जयेत् | मनोहरं ae श्क्षणमासनं परिकीतिंतम् ॥ ७० 

एषामन्यतमं प्राप्य परोक्षयेत्तदनन्तरम् | सामान्या्य॑स्य तोयेन पुराज्जलिविधानतः ॥ 

मेरुपृष्ठ ऋषिः sie: gad छन्द रितम् । छ्ूरमोऽधिदेवता चाल आसनस्थापनाय च ॥ 

विनियोगः afte योऽप्यभिप्य पडेत्ततः | पृथ्वि त्वया श्रता टोका देविपदं ततो वदेत् ॥ 

त्वं विष्णुना war त्वश्च धारय मां ततः परम् । नित्यं पविलं He च आसनश्च समुच्चरेत् ॥ 

अनेन प्रणवायेन aa aad faa) आधारशक्तिं संप्रोच्य Syd कमलासनम् ॥ 

हृदन्तः मचुमुच्ार्थ मायाय न प्रपूजयेत् | आसने संविशेत् पश्चात् वीरासनेन ATT: ॥ 

दक्षगद्फं हि वामोरौ तदधो वामगुट्फकम् | कुयाद्रज्वपु्रोवः शारीरं ayaa ॥ 

Bats विधायाथ प्रोक्तं वीरासनं परम् । कामाख्यादिङ्खुखः खस्थः Wega? at. भरपूजयेत् ॥ 

सामान्याध्य॑स्य तोयेन परोक्षयेदयागभूमिषु | इति ते कथितो aa आसनबिधिः पूजने ॥ 

खातो निच्छिद्रगेहे कुरुविमलजदेरष्यपालं विधाय 

भक्तिश्रद्धान्वितोऽसौ fiagenrs यन्लराजं विस्य | 

सिन्दुरे््यापिताभिः खङलयुवतिभिः पूजयित्वा जपेहय 

स्तस्य श्रीर्न वपद्मं विखसति सततं वक्त. चन्द्रं च वाणी ॥ 

दीक्षिताभि; कुीनाभियुतीभिः इलात्मभिः | देवताशुखभक्ताभिः सितं यागभूमिषु ॥ 

नानाविधानि पुष्पाणि गन्धानि विविधानि च। कपूरागुरुधूपादिवासितं परवासितम् ॥ 

ताभ्बूं पेयद्व्यश्च धूपदीपादिकञच यत् | सर्बालङ्खारभूषाभिभ षितः साधकोत्तमः ॥ 

मूलवि्याज्ततोयैः प्रोक्षयेत् यागवस्तु च | सर्वं स्वदक्षिणे स्थाप्य वामे कुम्भं निवेशयेत् ॥ 

पशमे देवतायाश्च ae द्रव्याणि धारयेत् | ‹ अथवा ) नैवेद्य दक्षिणे वामे पुरतो वा न पृष्ठतः ॥ 

(9's 
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अथवा वामतो द्ान्नतु पृष्ठे कदाचन | दीपं दक्षिणतो दद्यात् पुरतो चा न वामतः ॥ ८५ 

वामदरूत AS TIAMAT वा न दक्षिणे | निवेदयेत् पुरोभागे गन्धपुष्पादिभूषणम् ॥ 

ted भूमिसंस्पृष्ट' कमिकेशादिदूषितम् | अद्धसंस्पृषटमाघ्रातं cada पुष्पं सदा बुधः ॥ 

नेव पुष्पं द्विधा कृत्वा न ददात् कलिकामपि | रक्तमा्घ्यं वेतद वौ नीरकण्टं करख्ट्कम् ॥ 

न द्या महादेव्यै यदीच्छेच्छभमात्मनः | खगन्धिश्चेतलौ दित्य खमेर्चयेत् कैः ॥ , 

विच्वैम॑सुवकाये श्च तुलसीवजितेः शुभैः | पवने चाचयेद् देवों विद्वपलविवजितैः ॥ ६० 

निर्गन्धेन चित् ga: खगन्धेः सर्ववस्तुभिः | जवावन्धूकमन्दारैः सिन्दूरेश्च महोत्पले; ॥ । 

संपूजये निर्गन्धैख्तथा च रक्तचन्दनैः | नन्यावर्तं तिखपलं तथा केशरपलकम् ॥ 

मदनं मरूवकञ्चैव दाडिमं कन्दपुष्पकम् | नानोपद्यरवकिमिर्मानापुष्यैमनोदरेः ॥ 

AMAT ङ्ग स्तुकसीवर्जितैः शुभैः | कक पुष्पेण धूपेन gadis at Gat: ॥ 

चरि्डिकां पूजयेद्धीमानन्यथा fafectraad | न दयान्माख्ती पुष्पं ताराकालीप्रपूजकः ॥ Rta 

उन्मत्तञ्च न दातव्यं साधकेन महात्मना | न पर्युषितदोषोऽस्ति जखजोत्पलचम्पके ॥ 

अगरूत्यवङुखे चैव विल्वगङ्खाज्ञे तथा | निजदेवस्य पुष्पाणि पुथक्पाने निधापयेत् ॥ 

पकोमावं न ated यदौ च्छेच्छुभमात्मनः | नेवेदयादीनि सर्वाणि तथा जानौदहि. निश्चितम् ॥ 

पूज्ञाकाठे GSMA ABS स्मरेत्त॒ यः | पूजाफलं न चाश्रोति नरकं प्रतिपद्यते ॥ 

वैष्णवं HEN स्पृष्टा GANS च स्वेदा | दस्तगरक्षालनाच्छीचमाचामस्तु तद्एचरेत् ॥ १०० 

शुचि; खावहितो भूत्वा भक्तिशुदासमन्वितः | Wears वामभागे त॒ शक्ति" स्वामिपरायणाम् ॥ 

र्तवख्रपरीध्वानां दीद्ितां चारुहासिनीम् । विना शक्ता तु या gar विफखा ना संशयः ॥ 

तरमाच्छक्तियुतो वीरो भवेच्च यलपूर््वकम् | या शक्तिः सा महादेवी दररूपस्तु STATE ॥ 

अन्योन्यचिन्तनाच्चौ व देवत्वमुपज्ायते | प्राणं विना यथा दे सूपन्दितु" नैव शक्यते ॥ 

शक्ति" विनापि पूजायां नाधिकारी भवेत्तदा | विना द्रव्याधिवासेन न जपेन्न स्मरेत् सदा ॥ १०५ 

विना देवुकभास्वाय क्षोभयुक्तो भवेन्नरः । न gst न जपं Hata ध्यानं न च चिन्तनम् ॥ 

तर मादुभुक्ता च पीत्वा च पूजयेत् परमेश्वरीम् | geanag विज्ानीयाद्।क्यं शङ्धरभाषितम् ॥ 

न क्रमच्युतिदोषोऽस्ति नाचारदोषदूषणम् | न मुक्तौ च न पीत्वा च न
 KALA जपेत्तदा ॥ 

ये स्मरन्ति नरा मूढा स्तेषां दुःखं पदे पदे | आनन्देन विना यस्तु चण्डिकां परिपूजयेत् ॥ 

सोगी दुःखी भवेत् सोऽपि शते च नरकं Asie | तस्मादादौ प्रकर्तव्यं सम्बिदासवयोजनम्॥ ११० 

सम्बिदासवयो ध्ये सम्विदेव गरीयसी | विजयाश्रदणं इत्वा ध्यानं यः कुरते नरः ॥ 

agi ध्यानमयो मूरति; sear तस्य जायते | सम्वितप्रथोगस्तेनेह पूनादौ साधकोत्तमैः ॥ 

कर्तव्या च महापूजा करणामयनन्दितैः | तस्या भेदं प्रवक्ष्यामि यथार्थं तन्बवत्मेना ॥ 

दवेतपुष्पा च ब्रह्माणी रक्ता तु क्षलिया eat | वैश्या पीतग्रसूना च शद्रा छष्णप्रसूनिका ॥ 
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आसां शोधनमन्तच कथयामि gaa पथक् | सम्ब बरहमसम्भूतेब्रहमुत्ि सदानघे ॥ ११५ 
सैरवाणाञ्च तृप्त्यर्थं प्रसन्ना भव संदा | ॐ ब्रह्माण्यै नमः स्वाहा ब्रह्माणीं SAS) 

सिद्धिमूकक्रिये देवि हीनवाधध्रवाधिनि | राजप्रजाव शङ्करि शल्.करठविशृकिनि ॥ ` 

ee क्षलियायै नमः स्वाहा क्षवियायाः सतो मचः | अनज्ञानेन्धनदीपतागे ज्ञानाग्े ज्ञानरूपिणि ॥ 

आनन्दश्याहुलिं प्रीति" सम्यगज्ञान' प्रयच्छ मे । ही वैश्याये नमः स्वाहा श्रष्रां संशोधयेद्थ ॥ 

ॐ नमस्यामि नमस्यामि योगमार्गप्रद शिनि । वे खोकष्यविजये मातः समाधिफरदा भव ॥ १२० 

ai (शरी) ara aa: स्वाहा कथितं मन्बुत्तम१्। ॐ aga अश्र तोद्धबे अग्ुतविंणि पदन्ततः॥ 
अश्रतमाकर्णयद्न्" fats’ देहि ततः परम् a stag मे ततो च्रूयाद्वशमानय ततपरम् ॥ 

दिठान्तोऽयं मुः भोक्तश्चतुष्काणाश्च शोधने | (अथवा) दसक्चमल्वरयू TATA ततः परम् ॥ 

आनन्दैरवायेति वषडन्तः परो मयुः | अनयोरेकतरेणेव विशोध्य विजयां ततः ॥ 

सप्तधा मूकमन्लश्च तासाप्ुपरि संजपेत् | आवाहन्यांदिसुद्रा्च धेदयोनिश्च दशंयेत् ॥ १२५ 

ितारकोरिकाभिश्च दिग्बन्धन ̀  समाचरेत् 1 दिव्यद्रष्ट्वा पदाघातेविन्नांश्च विनिवारयेत् ॥ । 

Baa तपयेन् मुदि, गुरुवरं खु साधकः | तच्छसुद्राविधानेन हदि देवीं गणान्विताम् ॥ 

तषयित्वा महादेवीं शक्तिभ्योऽपि ददेत्ततः । गदीत्वा वामहस्तेन पञ्वमुं मच॒न्ततः ॥ ` ̀ 

र" वद्वदपद् प्रोक्त वाग्वादिनि ततः परम्। मतर जिहर react भव संपद ̀  छिखेत् ॥ 

ASAT खाहा मन्त्रेण तदनन्तरम् | खीकुर्यात् साधकश्च St FAA: प्रसमीक्या ॥ १३० 

मर्गशीर्बादिभिर्मासः कमात् संसेव्य तां तिमिः । दुग्धघरृतमधुुराव णानामचुपानकम् ॥ 

anne द्विकालं बा fants’ पञ्चकारुकम् | क्रमात् सं सेवनीया च सिद्धिदा सिद्धिमूलिका tl 

तथा तथा wader सम्विदासवभोजनम् | यथा यथान हि भवेत् भ्राकस्य' TITAS ॥ 

निर्जने चैव कतव्य' सदेव गुरुसन्निधौ । न पितुः सन्निधाने वा न मातुः सनिधौ तथा ॥ 

किम्वा ahaa grat दर्शने नैव कारयेत् | SOIT FORT कल पूजां कूल जपम् ॥ ` १३५ 

qe कुरपतिञ्चैव कखमालां कुःखाक्कम् | कखचक्र Roald Ara न THAT ॥ 

प्रकाशातसिद्धिहानिः स्यात् THT AT ERT RA | प्रका शान्मन्बनाशः स्यात् प्रकाशाद् Aaa Nl 

प्रकाशान्घत्युखाभः स्यान्न भ्रकाश्य कद्ाचन | पूजाकाञे g dora यदि कोऽप्यत्र गच्छति ॥ 

दृश्येदध onal मुद्रां विष्णुन्यास' तथा स्तवम् | परकाशाद्यदि शिः स्यात्तत्धकाशं न दूषणम. ॥ 

गोपनादुयदि व्यक्तिः स्यान्न च व्यक्तिः; कदाचन | at पूजा न कव्या न च व्यक्तिः कदाचन ॥ १४० 

रक्तमाल्याम्बरधरो योषिदुयुक्तो महाशयः | ता्बरूलपूरितमुस्लो धूपामोदखगन्धितः ॥ 

देवो भूत्वा ase व' नादेवो देवमर्चयेत् | भस्त्रेण TRI
GA खुरभीरुतहस्तकः ॥ . 

AAA साधकश्च ठो मूकमन्ल' परस्परम. | निर्मञ्छन' लिधा कृत
्वा seb araarforar ॥ 

क्षिपेत्ततः पुष्प' मन्वी नाराचमुद्रया | ACA F AKAM GAIA SALA ॥ 

2 



१. कोौलावलीनिर्णये 

अन्यांगुलीस्तथोध्वंश्च नाराचः ख्यात् सार्यते | ध्यात्वा गुर" न्यसेद्धामे दक्षिणे गणपतिन्तथा ॥ १४५ 
निजदेवीं तत; पडचानमध्यदेशे च साधकः | पार््िघातकरारूफोट समुदश्ितवक्रकेः ॥ 

तव dead दद्यात् सशब्द" सम्परदायतः | प्राणायामैर्धिना यस्य जपहोमाचनादिकाः ॥ 
न भवन्त्येव सफला यज्ञे नापि Hat: क्रिया; | जपस्य पुरतः कार्य श्राणायामं समादितैः ॥ 
अन्यथा निष्फलाः सर्वा जपदोमार्चनादिकाः | Baas वे दरसैर्नेलरामेयं थाक्रमम _॥ 
मालाभिः प्रणवं जप्त्वा पूरद्कम्भकरेच के; | वामा च मध्यमा चैव तथा दक्चिणनाडिभिः ॥ कित 
कनिष्ठानामिकाङ्गस्टैयं ननासापुरारणम.। प्राणायामः ख विज्ञ यस्जंनीमध्यमे चिना ॥ . 

(यद्वा) प्राणायामं ततः छरयान्घरूखेन प्रणवेन वा | उच्चार्य स्तु धरणवं चामेनेकेन मन्लवित् ॥ 
उदरं पूरयित्वा त॒ वायुना यावदास्थितिः | प्राणायामो भवत्येवं पूरको देदपूरकः ॥ 
पिधाय स्व॑गालाणि निश्वासोच्छ.सवनितः | सम्पूर्णक्म्भवत्तिष्ठेत् प्राणायामः स कुम्भकः ॥ 

` सुश्च द्ायु' तथैकेन श्वासेनेकेन मन्लवित् | निश्वासयोगयुक्तस्त वायु वाद्यं न रेचयेत् ॥ 

श्चकस्ूत्वेव सं्रोक्तः ध्राणायामो न संशयः | जायभ्दक्षिणीकृत्य न ga’ न विरम्वितम. ॥ 
करियते चाङ्ग-लिरूफोर सा माला परिकीर्तिता | ततो द्ादृशमाताभिः पूरकः क्रियते युधः ॥ 
तस्मादिुणमात्राभि; क्रियते रेचकः शुचिः । तस्मविखुणमात्रामिः Feat garnet ॥ 
प्राणायामलयेणेवमेव्ैक ज्ितयात्मकम | fas कायं हदिख्थन्वु चैतन्य सर्वसाक्षिणम. ॥ 

`. श्रणवेन विनिःसायै बह्यर्ध्नाद्दिभ्ः | तेनैव संपुरीकत्य मसूतकोपरि चिन्यसेत् ॥ es १६० 

चैतन्यरदित' देहं वाद्य्चाभ्यन्तरन्तथा | नाभिमण्डखमध्यस्थं वायुमण्डरुमध्यगम- ॥ 

a वीज धूषरं तत्त ध्यात्वा लं लं विशोधयेत् | अग्निमण्डलसंस्थेन रंबीजेनाग्निरूपिणा ॥ 

frags वद्धस्मराशिषदेदारुिभवेत् । भ्ूमध्यरुथ' हदिर्थ' वा ध्यायद्यरुणमण्डलम् ॥ 
अर्धचन्द्राकृति" शवेतः पद्मदयसदश्विणमं | तलेख्थेन वकारेण शावयेन्मधुरूपिणा ॥ 

sta ` पार्थिवं न्यस्य fate anced | प्रणवेण द्विधाकृत्य aa चेतन्यरूपिणा ॥ 
मख्तकोपरि विन्यस्य चैतन्येन नियोजयेत्। agate: पिण्ड; स मर्त्यो घौतकल्मषः ॥ 

आत्मानः चिन्तयेत् पश्चाद् वतारूपिणं ततः । प्राणायामश्च कथित भूतशुद्धि तथापरम.॥ 
अथवान्यप्रकारेण भूतशुद्धिश्च कथ्यते | प्राणायामत्य' Bear भूतशुद्धि" ततकचरेत् ॥ . 

भूतशुद्धि विना कं जपदोमार्चनादिकम.। तावत्तद्धिफल ̀  at धरकाशेनाप्युष्ठितम.॥ 
भूतशुद्धि" विना यस्तु न्यासपूजां करोति हि । न्यासजाख' gar तस्य पूना सा विफला भवेत् ॥ १७० 
तस्मात्तु AIA ठो भूतशुद्धि" समाचरेत् | मूखाधारात्ततः भ्राणं ब्रह्ममार्गेण तान्लिकः ॥ 
हंसेन पुष्करस्थाने परमात्मनि योजयेत् | संदारक्रमयोगेन पञ्चत्व ' समुद्धरेत् ॥ 
शोषदादछवान् feat वाय्वग्निसलिलाक्षरेः | अनेन विधिना मन्ली भूतशुद्धि" समाचरेत् ॥ 
आत्मान" देवतारूप' विभाव्य साधकोत्तमः। खदेहे दैवताजीवं विन्यसेत्तदनन्तरम ॥ ` 
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दितीय उल्लासः ११ 

ged बानामया वापि मनसा वा न्यसेदुबुधः | जीबन्यासे Ay: भक्तो जीवन्यासेषु योजयेत .॥ ` १७५ 
gag agama हंसस्तु विपरीतकः। क्रमात् प्राणा इह भराणास्तथा जीव इद स्थितः ॥ 

अमुष्याः सर्बेद्दियाणि भूयोऽसुष्याः पदन्ततः । वाङ्प्रनोनयनश्रोलघ्राणप्राणपदान्यथ ॥ 
पश्चादिहागत्य ga’ चिरं तिष्ठन्त॒ उद्यम् । अथवा पाशवीजश्च ल्जा चाङ्शमेव च ॥ 
प्राणमन्ल' ततः पश्चाचछषः पूर्ववदाचरेत् | जोवन्यासमलः प्रोक्तो जी वन्यासेषु योजयेत् ॥ 

ततः र्यात् खकल्योक्त न्यासादिकं GAIT: | TERMI सुराञ्च स्थानञ्च मन्लसुच्यते॥ = १८० 
` िद्धकदशरालिद्धिसंस्या गुलिगतक्रमात् । हदि मस्ते शिखायाञ्च कवचे

 BAMA ॥ 

नमः स्वाहा वषर् इश्च TAIZ फर् योजयेत् क्रमात् | ऋषिश्छन्दश्च संयुक्त देवतावीजशक्तिकम, ॥ 

कीलित. saa’ aa विन्यसेदेषु साधक. | शिरोवदनहृद्गद्यपादसवाङ्गके न्यसेत् ॥ 

APITH ततः कुर्यात् पूर्वोक्त नैव वर्त्मना पथ्चाशदश्चरन्यासे यद्विशेषस्तदुच्यते ॥ 

कलारेऽनामिकामध्य विन्यसेन्मुखवत्म के | तजेनीमध्यमानामा चृदधानामा च नेलयोः ॥ १८५ 

AES कर्णयोन्धं स्य HTT नसोः | मध्यास्तिखो गण्डयोश्च मध्यमामोष्ठयोन्यं सेत् ॥ 

अनामा AAA eA मध्यपामुत्तमाङ्गके | सुखेऽनामां मध्यमाश्च हस्ते पादे च पाश्चेयोः ॥ 

कनिषठानामिकामध्यास्तास्तु पृष्टे च विन्यसेत् | ता; TEST नाभिदेशे सवाः इक्षौ च विन्यसेत् ॥ 

हदये च तल' पूर्वं अ'शयोश्च कङ्कतस्थरे | हत्पूर्वं हस्तपत् कुश्षिपुखेषु तरमेव च ॥ 

` एतास्तु मातृकाम॒द्राः क्रमेण परिकीसिताः। अज्ञात्वा विन्यसेद्यस्तु न्यासः स्यात्तस्य निष्फलः ॥ १६० 

पश्चाशदक्षरन्यास, mA प्रकाशितः | SATA CT नमोऽन्तो at सविन्दुर्िन्दुबजितः ॥ 

मायालक्ष्मीवीजपूर्वा न्यरूतव्या उच्यते वुधैः | अथवा केवल सर्गबिन्दुयुक्तां कलान्वितम् ॥ 

तात्तौयश्द्रशक्तान्तां स्मरादिकेशरान्विताम.। शक्तिपू्वा' frat युक्तां खधास्यां वा तनौ न्यसेत् ॥ 

शक्तिश्रीकामबीजान्तां बेदादिशक्तिमातृकाम.। अजपा परमात्मा च दविरप्रपञ्चयागकः ॥ 

रविसंख्यात्मिकां Mat मातुकान्तखरूपिणीम.। थस्य यल रुविर्गच्छेत्तद्रूपा्तत्तनो च तम् ॥ 

विन्यस्य तन्मयो मन्ली याति वागीश्वरीमयम .। स्पृष्टा वानामया वापि मनसा वा न्यसेद्.-धः ॥ १६५ ` 

ऋष्यादिष्यापकान्तञ्च THI समापयेत् | प्राणायामादिभिन्यसिः आत्मशुदधिश्च जायते ॥ 

इति श्ञानानन्दपरमहं सविरचिते कौलाबलीनि्णये दवितीय उहछछासः॥२॥  - . 

क~ 



१२ | कौलावटीनिणये 

aaa Sara: 

आत्मशुद्धिः समाख्याता अन्तर्यागश्च कथ्यते । अन्तर्यांगविधि' कृत्वा वदिर्थाग' समाचरेत् ॥ ̀ 
वदियगि नाधिकारी अन्तर्यागंविवजितः | वदिर्यागफल' नास्ति विनान्तय जन कदा ॥ 

तस्मात् Meat वीरश्चान्तर्यागं समारभेत. । शिवशक्तिसमायोगात् खधाङृष्टि' विधाय च ॥ 
| तपवित्वा महादेवी पद्मो पद्मे खसाधकः | मू्टाधारे समानीय सोऽदं Gata: ॥ 
इत्यन्तय जन ste स्व॑सिद्धिपरदायकम.। यदवान्त्यं जन" वश्ये साधकस्य सिद्धये ॥ 
खकीयहृदये ध्यायेत् खुधासागरमुत्तमम् | रलद्धीपन्तु तन्मध्ये खुवर्णवालकामयम् ॥ 
परितो भावयेन्मन्ली पारिजात मनोदरम् | तल कव्यद्रुमं ध्यायेत् पञ्चाशवष्चरात्मकम् ॥ 
तन्मूले भावयेन्मन्नी नानारलोपशोभितम् । उद्यदादित्यसङ्काशं व्याप्त" ब्रह्माण्डमण्डलम् ॥ 
शवयोजनविस्तीणं ज्योतिम॑न्विर मुत्तमम् | चवद्धारसमायुक्त देमधराकारशोभितम् ॥ 
बडुचामरघर्टाद्वितानेख्पशोभितम् | मन्दवायुसमाकरान्त' गन्धधूधैरलङ्तम् ॥ 
तन्मध्ये वेदिकां ध्यायेन्नानारलोपशोभिताम् | खुवणंखूलरचित" चिन्तयेच्छत्रमुत्तमम् ॥ विभावधेन्महायन्ल पीयूषपूरपूरितम्। पाद्यपाललयं र्यादध्यपाललयन्तथा ॥ 
षड़ाचमनपालाणि मघुपकलयन्ततः | पकन्तु भोगपालन्तु साधकः षोडशे द्रे ॥ 
सहस्नाराग्डतेनैव पालाणि पूरयेत्तथा | पीरपूज्ञां ततः कुर्यात् खकल्पोक्त विधानतः ॥ 
सर्वोपरि ततो ध्यायेत् परश्चिमाननपङ्कजम् | aaa’ नित्य दिव्याङ्घकमलान्तरे ॥ 
शिवशक्तिसखमायोगादशतानन्दनन्दिनीम् | खखरूपां समावाह्य परिवारगणैः सह ॥ 
मानसैरूपचारेश्च दीयते द्रव्यमुत्तमम् | आसन AMT प्रष्टा HUG तदनन्तरम् ॥ 
पाद्य AAAS चाष्य निवेदयेत् | सदखरदक्वङ्खाराहम्विकानार्विच्युतम् ॥ 
परमा्छतपानीयं भावपुष्पैः समन्वितम् | खर्णपात्रे ae छृत्वा ददादाचमन' सुखे ॥ 
मधुपकं सुखे ददात् एुनराचमनीयकम् | चतुर्विंशतितक्वेन गन्धं दद्यादिचक्षणः | 
सयम्धुकुखमं दात् HEA रक्तचन्दनम् । सताषटमावपुषयैश्च संपूज्य धूपदीपकम् ॥ मनःकल्पितनेवेदय' gare व्यै मनोरमम् | तर्षयेश्च frat देवीं यथोक्तव्रिधिना ततः ॥ 

` षडङ्ग शश्पङ्क्ति्च पूजयेदङ्गदेवताः । पूजयित्वा sada लानीयं दापयेद्यथा ॥ 
श्ववामे मणडल रत्वा रलसिंहासनान्वितम् | तत देवी समानीय नानागन्धसमन्वितम् ॥ 
उद्वलंनादिकं कृत्वा तैर" नारायणादिकम् | दत्त्वा देव्यै प्रयले न खानीयं दापयेत्ततः ॥ 
खवर्णकोरिकुम्भैश्च गन्धतोयसमन्वितैः | नानाती्थ॑जरेनैव Agta परदेवताम् ॥ 
eqemtsia’ गाल दुकूल" परिधापयेत.। नयने तेजससतच्वं भोऽछयेत्ते न वै तचम् ॥ 
क्त्व आल च तेन वस्त भ्रका्ययेत् । विधिवद्न्दन छत्वा कोशसंस्कारमा चरेत् ॥ 

& 
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ठतीय sera: ` ae 
नानारलसमायुक्तकड्त्या साधकोत्तमः | पट्गुच्छ केशपाशे ननारलसमाङ्कम् ॥ De 
ललाटे fron दयात् सिन्दूर' केशमध्यके | नागेन््रदन्तरचितः शङ्ख" दथान्मनोहरम् ॥ ३०५ 

` हस्ते केयुरकञ्चैव कङ्कण कटकन्तथा | पादा्कुरीयक' ददयान्नानारलोपशोमितम् ॥ 
पादयोनूपूर' दयात HEM कषु द्रधरिटिकाम.। शिरोरल' रदा Fae" रलनि्मितम ॥ | 

` ताइकङख्डक' कर्णभूषणं खुपरिष्छतम.। नयने कल TAA गजमोौक्तिकम् ॥ ` । 
्रीवापन्न' कण्ठभूषां सुक्तामणिविभूषितम.। आनन्दहारवितय' अङ्कुरीयकरलकम. ॥ 
सवाद्रेपन कायं गन्धचन्यनसिद्धकैः | काश्चना्चितकऽचूलीमलक्त' रदनच्छदे ॥ ३५ 
खवर्णपाढ्कां दला प्रवाख्दन्तचिहिताभ. । मण्डपे समानीय रलनिमिंतदोखया ॥ 
पुनः पा्ादिकं दत्वा पूजयेत्तां सनातनीम् | गन्धादिक" ततो दत्वा भाव्यः पूजयेत् ॥ 
अमायमरनह इारमरागममदन्तथा | अमोहकमदम्भश्च अद्ध षाक्षोभकौ तथा ॥ 
अमातूसय'मरोभञ्च दशपुष्पं विदुर्बुधा; | अहिंसा परमः पुष्पं पुष्पमिन्दियनिघ्रहम | | 
द्यापुष्प क्षमापुष्प ज्ञानपुष्पञ्च पञ्चमम् | इति पञ्चदशैर्मावपुष्यैः सं पूजयेच्छिवाम ॥ go 
करवीरं जवा द्रोणं eR’ नागकेशरम | अपराञ्च BAVA पारिजातादिकन्तथा ॥ 
द्या व्य प्रयलेन माल्य गन्धसमन्वितम.। Gast पद्ममाला पुष्पं नानाविधन्तथा ॥ 
सपद्वीपसमुदुभूत' ददा दे व्यै खुसाधकः | ऊुरुडगोरोद्धवञ्चेव IT दात् समीरणम् ॥ 
सदखारकर्णिका पात्रः तैल स्याच्च पराधृतम् । मूलाधारे वतिरूप' चिदग्निः स्यात् प्रदीपकम् ॥ 
MASA Ae खुषुस्राहतवायुना | अनाहतध्वनिमयीं ्रर्टामेतां निवेदयेत् ॥ ४५ 
Aaa षड़सोपेतमस्वरं चामरन्तथा | सूट दर्षणञचन््रमणडल` छलमुत्तमम् ॥ 
SUB मां सोरु' aqeauf फलानि च । सुपकर्चटकञ्चेव घृताक्तं परमान्नकम् ॥ 
WEST तथा चोष्यं Say’ पेयञ्च चवंणम् | ददयाच्छेषार््यतोयेन पुनराचमनीयकम् ॥ 

{ बाह्यचक्र ततो दचयानभलाधा रोत्थवायुना | ATS कपूरच्णमिश्रितम् ॥ 
। TATA परिष्कृत्य ताञ्बूल निवेदयेत् । तर्पयित्वा पुनर्देवीं पूजयेच्वाङ्गदेवताः ॥ fe akg 

| विधाय तर्पणं तेषां देवी संपूजयेत् पुनः । विधिवत् पूजन रत्वा तर्पयेत्तदनन्तरम्॥ 
अन्तमातृकया जप्ता समर्यं च स्तुति" पेत् | पुष्पशय्याश्च संस्र्यात्तव दैवीं खरेभ्वरीम् ॥ 
मनोनत्तं Haas staal ga: | गीतैर्नानाविधैरदेवीं तोषयेत् साधकोत्तमः ॥ ‡ 
तस्मात् कामेश्वरी दैवी प्रीता कामेश्वरदच सः | मनस्थैक्य' विभाव्याथ साधकः सिद्धिभाग् भवेत् ॥ 

इत्यन्तर्थजन' भोक्त भुक्तिमुक्तिपरदायकम्। रकतपद्मसहस्राणि मनसा यः ध्रयञ्छति ॥ 

 कर्पकोटिसदस्राणि कल्पकोटिशतानि च । स्थित्वा देवीपुर श्रीमान् तती राजा क्षितौ भवेत् ॥ 
मनसापि महादेव्यै Aa’ दातुमिच्छति | यो नरो भक्तिस युक्तः स दीधायुः खुखीभवेत् ॥ 

मनसापि च यो भक्ता Rd र्यात् प्रदक्षिणम् | देवी वसेत् सोऽपि नरकाणि न पश्यति ॥ 

५५ 



१४ कोलावलीनिणये 

नमन' मनसा देव्य यो भक्तया कुरुते नरः | सोऽपि खोकान् विजित्याशु शिवलोके AA ॥ 

सथान्तयंजन" Te दष्ादरष्टफलप्रदम् | गुरूध्यान ' प्रकु्वोत यथापूर्वं विशार्धीः ॥ । ६० 
are विमले ata पुष्कर हदयाधिते | विन्डतीर्थेऽथवा ख्ायात् पुनर्जन्म न विध्यते ॥ 

इडा खुषुस्न शिवतीर्थं केऽस्मिन् ज्ञानास्बुपूर्णे वहतः शरीरे । 
ब्रह्मामब॒भि; ख्राति तयोः eat यः क्रिन्तख्य me cit पुष्करे्दा ॥ 

इति खान समुद्ष्टमथ सन्ध्यां समाचरेत् | शिवशक्तोः समायोगो यस्मिनकाछे प्रवतत ॥ 

सा सन्ध्या कुखनिष्ठानां समाधिष्येः प्रगीयते | चन्धरा्कानखसंघश्चदुगलित' यत् पराश्तम् ॥ 
तेनाखतेन दिव्येन alta परदेवताम् | तर्पणं कथित" दिष्यमघ्यैसाधनमुच्यते ॥ ala 
ब्रह्मरन्ध्राद्धोमागे यच्चन्र पाचम॒त्तमम् 1 कासारेण संपूर्य तपेयेत्तेन खेचरीम् ॥ 

आधारे छिद्धुनाभौ हृदयसरसिजे age ककारे 

ब पत्रे षोडशारे द्विङ्शद शवे दादशाद्धे' चतुष्के | 
वासान्ते बाख्मध्ये डफकटसदिते कण्टदेशे खराश्च 

दक्षो कोदण्डमध्ये न्यसतु विमलधीरन्याससम्पत्तिसिद्धौ ॥ 
इत्यन्तमांतृका वर्णान् ध्यायेत् कण्ठच्छद्करमात्। वड्ङ्मथ कुर्यात्त, येन देवीमयो भवेत्. ॥ 
दन्यमानहयदूर्थोऽय' हृदय स्याचिदात्मकम् । क्रियते तत परत्वेन हन्मन्बे ण ततः परम् ॥ 

Baga द्धं सम्विद्ुपे परात्मनि । क्रियते विषयादारः शिरोमन्ते ण देशिकः ॥ ee 
हच्छिवो रूप चिद्धाम ममता भावना get | कियते निजदेदस्य शिखामन्ने ण देशिकः ॥ 

मन्लात्मकस्य देदस्य मन्लवाच्येन तेजसा | सर्वतो मन्लवर्णेन क्रियते तस्य संवृतिः ॥ 
यददाति परं ज्ञान संविदे परात्मनि | हदथादिमय' तेजः स्यादेतन्ने ae fae ॥ 
आध्यात्मिकादिरूप' यत् साधकस्य विनाशयेत् । अविद्याजातमन्ल' तत् परं धाम समीरितम. ॥ 

इति न्यास" विधायाथ ततो ध्यायेचिदात्मकम् | शक्तिद्यपुरान्तःस्थहलक्चलयसं स्थितम् ॥ ७५ 
ज्योतिशूत्वमय' ध्यायेत् कुखाकुलनियोजनात् । अथ शधङ्खारमध्यस्थशक्तिद्धयपुरीकृतम् ॥ 
सदा समरसं ध्यय' धानः तत कुख्योगिनाप् | (ag) किरणस्थं तदधरस्थं चन्द्रभास्करमधागम् ॥ 

AAA ख्य Heat पूर्णस्ति्ति योगिरा.। निरालम्बे पदे get यत्तेज उपजायते Ul. 
तद्गभमभ्सेन्नित्य' धानमेतद्धि योगिनाम् । अथ पूजां प्रवक्ष्यामि यथातन्ताजसारतः ॥ 

अचेयन् विषयैः पु्ैस्तत्षणाततनपयो भवेत् | न्यासरुतन्मयताञुदधिः सोऽद॑भावेन पूजयत् ॥ < 

ूरवक्तमावपुष्पानि दादे st gars: | अथ व्ये जप aa पद्मर्थवर्णमाटया ॥ 
माला पञ्चाशिका प्रोक्ता qa शक्तिशिवात्मकम. । प्रथिता areas: Raed Aca स्थितिः ॥ 

aire Wasted मूलमन्ल' स्मरेत्ततः | अचुकोमविलोमाभ्यां यथाशक्ति tte ॥ 
जप्या AAT पश्चात. aaa aaa: | स्तुतिभिः सकछन्तत्र समर्पणं पुनः पुन; ॥ 



तृतीय SBra: | 

ay होमविधिं वक्ष्ये येन चिन्मयतां कमेत 1 आत्मानमपरिच्छिन्न' ator साधकोत्तमेः ॥ 

आत्मान्तरात्मपर्मज्ञानाट्मानः प्रकीर्तिताः | caer” चित ण्ड agra’ विभावयेत. ॥ 

आनन्दमेखलारम्य विन्दुलिवख्यान्वितम् | अधं मालायोनिरूप ब्रह्मानन्दमयं भवेत् ॥ 

परदैवमये स्ज्ञानदोपविजुम्मिते | सम्बिदग्नौ gaat साधकः स्थिरमानसः ॥ 

शब्दाख्य' मातृकारूपमक्षवर्णविराजितम् | अक्षराणि इतान्यल निःराब्द्' ब्रह्म जायते ॥ 

ृत्यारृत्ये Tag स्याश्च विकटयकान् | धर्माधर्मौ साधकेन्दरो हविरूत्वेन प्रकल्पयेत् ॥ 

Faget जुहुयान्मन्ो Qaida यथाक्रमात् | नाभिमण्डलचेतन्यरूपाण्नौ मनसा TAT ॥ 

ज्ञानधद्ीपिते feasted, | वहिजायान्तमन्तं ण दद्याच्च भरथमाइतिम् ॥ 

धर्माधर्महविरींत्त आत्माग्नौ मनसा ध्र चा | TIAA ना नित्यमक्षवृत्तोजु होम्यमहम् ॥ 

वहिजायान्तमन्त्रेण दवितीयाहुतिमाचरेत् | प्रकाशाकाशदहस्ताभ्यामवलस्ञ्योन्मनोश्. चा ॥ 

धममांधर्मौ कलास्नेहपूर्णवहो AAA | वहिजायान्तमन्ले ण तृतीयामाइुतिश्चरेत् ॥ 

अन्तसिरन्तरनिवन्धनमेधमाने मायान्धकारपरिपन्थिनि सम्विदग्नौ | 

कस्मिंश्चिददुभुतमरीचिविकाशि भूमौ विश्व जुहोमि वखुधादिशि वावसानम् ॥ 

इदन्तु पालभरित' महोत्तापपराग्छतम् | पूणांहतिमये ag पूर्णदोमं ज॒दोम्यदम् ॥ 

इत्यन्तयनन' GET AAAS भवेत् । महान्त्जन' वश्ये ब्रहमयज्ञखरूपकम् ॥ 

ब्रह्मयज्ञ' महायज्ञ" ब्रह्यज्ञानी यजेत. सद्ा | मनसा च मनो Feat यथा सिन्घुगता नदी ॥ 

तथा सर्वशरीराणि महाशून्थे नियोजयेत. 1 aaa महायोगी Bana जपेत पुनः ॥ 

आत्मस्थः adaneg वहिर्यज्ञविव्जितः | कमेयज्ञो मनोयज्ः प्राणयज्ञो हुताशनः ॥ 

WAIT: GIA सर्वयज्ञफक' कमेत. | बरह्माणं बरह्महवित्र याग्नौ ब्रह्मणा इतम् ॥ 

बह्व तेन गन्तव्य ' ब्रह्मकर्मसपराधिना | aaa सधमा Aan समभ्धसेत.॥ 

अथ वक्ष्ये बहिर्यागविधान' तन्लवत्मेना | एषामन्यतमं रत्वा यन्लराज' समारिशेत ॥ ` 

ला्णा वा राजते are पाषाणे चाषटधाठुषु | (वद्वा) गण्डकीतीरपाषाणे तथेव ख्चिपीठके ॥ 

arama पीठे रक्तचन्दनसम्भवे | यद्वा खवर्णरूप्यादौ art वा द्प णे तथा ॥ 

कारमीरप्रमवे भूमौ aa क्याद् यथाविधि | mata च afer भूप्रदेशे मनोरमे ॥ 

सिन्दूर्रजसा वापि रकतामिः HEAT वा । (यद्वा) शुद्धं समे yeaa [अथवा ताश्रपडके | ॥ 

शष्के समे भूय वा स्फायिके quash | Ta वा कुलशक्तौ वा TA कयात. खुसाधकः ॥ 

पट्टालकं बिखिप्येत वक्चमाणैकवस्तुना | AAT कुसुमं कणडगोरोत्थं रोचनागुर ॥ . 

काश्मीरं खगनाभिश्च AIA मल्योद्धवं | पष गन्ध; समाख्यातः सर्वदा चण्डिकाप्रियः ॥ 

पतेन गन्धयोगेन चक्रराज TATA | (यद्वा) खयम्युकुखमेनेव कण्डगोखेन वा पुनः ॥ ~ 

तद् तस्य सव॑सिद्विजायते नातसंशयः | (यद्वा) चन्दनायुस्चन्दं ण सिन्दूररजसापि वा ॥ 
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ष्ठे | ; कौलांवलोनिण्ये | 
> कस्तूरोघुखणेदर व्यै रोचनाङाश्चयापि वा | (यद्वा) कुण्डगोखोःदवैदर व्यैः स्वयन्धुङखमेन च ॥ ११५ . 
 रोचनालाक्षथा युक्तः Se .माग॒रुचन्दनैः | gavica Saar सर्वकायर्थसिद्धये ॥ 

यद्वा) पुष्पेण विङिखेद्धापि यन्लराजं Carrs: | चन्द्रसूर्यातपन्या वा अथवा विल्वकर्टकेः ॥ 
चन््रसूयातपहोमोद्भवया विल्वकर्यकः । एषामेकतमं छन्धा खीययन्ल' समभरुद्धरेत. ॥ 
सखार्धलिकोितीर्थेषु स्नात्वा Ta AGA यात. | Ta HS रभते वीरः कत्वेष्टचक्रदर्शनम् ॥ 
नाखोच्य gost वर्त्म न ज्ञात्वा GAM | न ज्ञात्वा सुषमां tat नाछिख्य gaa’ मुख ॥ १२० 
तख्य स्वं ate at योऽस्मिन् यन्त्र भ्रपूजकः | अथ वक्ष्ये च शाक्तानां सामान्य यन्लमूत्तमम् ॥ 
यलापराजितापुष्प" जवापुष्पञ्च वियते | करवीरे रक्तशुङ्क द्रोणे वा यन्लराजके ॥ 
तल देवौ वसेन्नित्य" तहुयन्त्े चण्डिका्चन' | पशोरालोकन' न स्यात्तथा कुर्यात् भ्रयलतः ॥ 
यदि दैवात. पशोरप्रे faa’ विद्यते कचित.। देव्यङ्श्ततिरेवाल क्रियते पापुद्धिना ॥ 

` उत्तराशामुखो भूत्वा यदा चक्र' समुद्धरेत. । उत्तराशा तदा सापि पूवाशैव न संशयः ॥ १२५ 
ईशकोणं तदेव स्यादाग्नेयञ्च न संशयः | Wanna मन्ली यर्थाचक्र' समुद्धरेत. ॥ 

तदा ज्ञेया पूवांशेव न संशयः | वायुकोणं तद्ाग्नेयमीशान ' cere भवेत. ॥ 
दक्षिणाभिमुखो wat यदा चक्र समुद्धरेत. | पू्वांशेव तदा सा दिकरक्षःकोणन्ठु वहिकम् ॥ 
Tatas भूत्वा यदा चक्र" समुद्धरेत. । पूर््वाशापि तद् ज्ञ या पूर््वाशव न संशयः ॥ 

` -आग्नेयञ्च तथाग्ने देशकोणञ्चं STR | यदाशाभिमुखो मन्त प्रूजयेचण्डिकां शुभाम् ॥ १३० Gaia सा विज्ञोया साधकेन मदात्मना | देवीपश्चात ्रतीचौ स्यात salt ठु चण्डिकापुरः ॥ अन्ये षाञ्चैव देवानां विधिश्चाल ध्रकथ्यते | पूज्यपूनकयोरन्तः पूर्वारौव निगद्यते ॥ felacat पुरतो यन्त्र स्थापयेदासनोपरि | sas कश्यपा वा रद्धं वा साधकोत्तमः ॥ “ent परे भित्तौ स्थापयेन्न कदाचन | स्थापितः यदि shia मोहेनाज्ञानतोऽपि वा ॥ So वित्तमपत्यञ्च निष्क याति सर्वथा | पुष्प' तल विनिक्षिप्य गन्धचन्दनसंयुतम् ॥ ९२५ अशन्थ स्थापयेचकर शून्ये AE भवेत. । स्वकदपोक्त विधानेन देवीं ध्यात्वा खुसाधकः ॥ आत्माभेदेन संभाव्य पुष्ब' दद्यात. स्वमूद्ध नि ॥ 
इति ज्ञानानन्दपरमदंसविरचिते कौलावदीनिर्णये तृतीयोह्ांस. ॥ 2 tl 



Adu उल्लासः 

चतुथं sara: 
अथ वक्ष्ये च मन्जाणां frat यत यद्भवेत्। बाखाश्राविषुरां देवीं सध्याम्बाप्यथ भैरवीम् ॥ 

कामेश्वरी HATA पूजयेच यथेच्छया | दाश्चिण्याद्वामभावाद्वा waar सिद्धिमाप यात् ॥ 
महामायां शारदाश्च Tegal तथाम्बिकाम् | यथा तथा धरकारेण वामदक्षिणतो यजेत् ॥ 

ष्मशानसैरवीं कालीं उध्रताराञ् पञ्चमीं | उच्छिष्टभेरबौञ्चेव तारां लिपुरखन्दरीम् ॥ 
उन्परुखीऽचैव eng मर्दिनीं खपरबोधिनीं | एतास्तु वामभावेन पूज्या दक्षिणता विना ॥ 

` सिद्धिर्न जायते दक्चालश्चजन्म यजेद् यदि | वामात् सर्व॑सठद्धिः स्याद् व्याः प्रियतरो भवेत् ॥ 
दक्षिणेन र्मेच्छाप' et नरकमाप् यात्। ब्रह्मापि च भवेद्वामो विष्णुश्चैव स ाशिवः ॥ 
विष्णोश्च वामिका मून्तिर्नारसिंहान्वयो भवेत् । सा ठु दक्षिणवामाभ्यां पूजनीया serra: ॥ 

तथैव बाखगोपाखम्सि्यां परमात्मनः | मतस्यमांसासवाभोगो लोलुपः Sg सर्वदा ॥ 

गणेशोऽपि च वेता; कथितो वामनायकः | जैरवोऽपि भवेद्धानख्तथान्ये देवतादयः ॥ 

पतास्तु वामभावेन पूजनीया विशेषतः | अन्याश्च चर्डिकादेध्या वािकामूलयः सुताः ॥ 

mena वामिकामूत्तीं रक्ता च द्शमैरवी । वाग्भवी च खरश्वत्था बाकिकामू्िरीरिता ॥ 

वामभावेन सिद्धिः स्यादाक्षिण्येन विना कद । पूजकरोऽपि भवेदवाम स्तथेव सतत शसः ॥ 
यजेच मांसमोनेन Agata विशेषतः | महाभैस्वरूपेण तथा च रतिसङ्गमे ॥ 
नान्यथा जायते सिद्धि्मन्लाणाश्च खुनिर्चितः | अथातः संप्रवक्ष्यामि पश्चत्व विनिर्णयं ॥ 

अथ वक्ष्ये च पञ्चानां विधान तन्बवत्मौना | पश्चमात्, परं नास्ति शाक्तानां डलमोक्षयोः ॥ 

Fad: पञ्चमैरेव सिद्धो भवति साधकः | केवेनाययोगेन साधको भैरवो भवेत् ॥ 

दवितीयेन च तत्त्वेन पूजको बरह्मरूपभाक् | केवलेन ठृ तीयेन महाभेरवतां ब्रजेत् ॥ 
` चतुथे न तु तत्त्वेन सुचि पूजकनायकः | परेण परतां याति fads: सं साध्रकः ॥ 

पञ्चमेन भवेदभोगी सर्वसिद्धिपरायणः | यख्य भवेहूयदा fica पचत स्वस्य सस्व; | 
Gaia waste: शिववन्यः स साधकः | पञ्चमेन विंना देवीं पञ्चमी पूजयेत्, यः ॥ 
स ल स्याड्डाकिनीभोग्यो नारकी बह्मघातकः | अन्यसूरतस्त द्याः प्चमेन चिना सदा ॥ 
निश्चित" नैव सिद्धिः स्याज्ञपदोमाच्च तर्पणात् | तद्वि्ीनरूय चा पूजा जप वा gaat पुन; ॥ 

रौरवाय भवत्येव तस्य श्र्टख्य निश्चित" | चण्डिकां पूजयेद्धस्त विना TARR: ॥ 

चत्वारि तर्य नयन्ति आयुर्विद्या वशो धन | मकारपस्चकं चैव व 
पञ्चमेन ठु dite: सर्वपाचैः शरघुच्यते | मय मांसं तथा मतरः ना Hata Sul 
मकारपश्चकं देवि देवताप्रीतिदायक । विना पञ्चोपचार हि देवीपूजा spate यः॥ | 

| योगिनीनां भवेदुमक्ष्यः पापञ्चैव पदे पदे | चिना niga म्योननासेनंश्चविरीवं पु ॥ 

न भन्तरसिद्धिमाप्नोति GATS AAT भवेत् | प्रमादादुयदि टुप्येत देवताशापमाभ चात् ॥ 
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Me कीरावरी निर्णये 

यथाविधि ase a मकारपश्चकेः सदा | Gael सदेवानां तच्छज्ञानोद्धवाय च ॥ 

तेषाञ्च लक्षणं वश्ये णोधनञ्च क्रमेण त | मयस्य Bat वक्ष्ये साधकानां हिताय च ॥ 

सत्ये करमाच्चतुव॑र्णैः क्षीराञ्यमधुपिष्ठकैः | तरेतायां पूजिता दैवी aaa सवंजातिभिः ॥ 
मधुभिः सर्ववर्णैश्च पूजिता द्वापरे युगे ! पूजनया को देवौ केवटेरासवैश्च तेः ॥ 

चतुयु गेषु संपूज्या त॒रीथेरासवैः सदा | तत्त्, नानाविधं द्रव्य' कथ्यते तन्लवत्म ना ॥ 
वक्षं Me" तथा dha’ ea’ फटसमुद्धवम् | सर्वोतङृषन्तु fasta द्रन्यमन्ने न सम्भवं ॥ 
(अधवा) पलपुष्पाङ्करफलमूकवल्कङधान्यजं | रसं बर्वरुताज्ातमेक्षव' दशविधं ST ॥ 
पानसं द्राक्षमाधूकं GIST ताखमैश्चव | मधूत्थ' सीघु माध्वीकं मेरेयं नारिकेरजं ॥ 
मद्यान्येकादरोतानि सुक्तिसुक्तिकराणि च | द्वादशन्तु BAT’ सर्वेषासुत्तमोत्तमं ॥ 

मधुपुष्परसोदुभूतमासव' तण्डुोद्धवं । सवसिद्धिकरी पैष्ठी गौडी भोगभ्रदायिणी ॥ 
: माष्वी मुक्तिकरी प्रोक्ता खाजुरो रिपुनाशिनी | नारिकेरोद्धवा ste रेक्षव' खुखवद्ध नम् ॥ 

अन्यलापि | । 
Mat पिष्टकजाततारुतर्जा TA च माध्वी तथा 
खाजुरी नवनारिकेर Test WS च भोगप्रदा | 

Ost सिद्धिकरी विपश्चदलनी ताली च gett शुभा 
` अन्या या विदिता सदा शुभकरो मोक्षप्रदाः सिकाः ॥ 

अपक्वैश्च Basa द्व्येर्तसन्निभैः | तपेणं परेशान्याः सर्वकामफखधरदम् ॥ 
आत्म रूथानमयुदरव्यदेद शुद्धि पञ्चमीम् | यावन्न HVA मन्त तावदे वाचनं कुत, ॥ 
अखंसछृत पिबेद् द्रव्य बलात्कारेण मैथुनम् | खप्रियेण za’ ate रौरवं नरकं ब्रजेत् ॥ 
संशोधनमनाचरय खीषु मे घु साधकः | Baste सिद्धिदानिः स्यात् क्. द्धा भवति चण्डिका | 
तस्मात् संशोधन वक्ष्ये यथा तन्वानुसारतः | वामभागे च षट्कोणं तन्मध्ये ब्रह्मरन्ध्रकम् ॥ 
तद्वाद्य मण्डर कृत्वा चतुरस्रः समाङिखेत् | सामान्याध्येजटेनैव dates’ ततः ॥ 
अभ्वच्याधारशक्तिञ्च कम्भस्याधारमास्तरेत् | तल संपूजयेद्रहिमण्डख' तदनन्तरम् ॥ 
aa संस्थापयेत् रमं सौवर्णं" राजतन्तथा | ata’ भूमिमयम्बापि यद्वा कौहवि वर्जितम् ॥ 
MA भोगदं प्रोक्त Usa मोक्षदं भवेत् | कांस्य शान्तिकरञचेव goad पुषिदन्तथा ॥ 

` प्वाशदह्भलायाम उत्सेधः षोड़शाङ्गकः | कठसानां प्रमाणन्तु मुखम्टाङणुर' भवेत् ॥ 
पषामेकतम' Sey अस्त्रे asada: | art स्थापयित्वा तु पूजयेत् quate ॥ 
ततश्च कारणेदि व्यैः पूरयेन्मूलभ्रुचरन | भूषयेद्रक्तयुष्पेण र्तमास्येन AAT: ॥ 
रक्तवस्त्रेण संवेष्ट्य ठेपयेद्र्तचन्धूनैः | सोममर्डलमध्यच्ये aga परिभाव्य च ॥ 
विभावयेत्ततो दरव्यमिष्टदेव्वरूपकन् | व्रणमेदमक्तिभावेन मुद्राभिः पञ्चसं्ञकैः ॥ 
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चतथ SBE: | 1.01 ५९६ 

adage समौ रत्वा भूमौ पाणितकदवयम् | सकखाङ्णकिभिः सस्यङममुद्धे यं चतुर सिका ॥ 

अधोमुखं मृियुग्म dard परिकीर्तितम् | अन्योन्याभिमुखवौ हस्तौ पुराकारेण कारयेत् tl 

संपुराख्यमहामुद्धा योजिता नतिकमेणि | पतस्या एव मुद्रायाः कनिष्ठामरूरदेरके ॥ 

अङ्गुष्ठौ च fataa संपुराञ्जलिरीरिता | मध्यमे ACS कृत्वा तज न्युपरि संस्थिते ५ ` 

अनामिकामध्यगते aia दि कनिष्ठिके । सर्वा एकव संयोज्य अङ्ग्ठपरिपीडिता ॥ ६० 

पषा तु परमा भद्रा योनिमुद्रा qari at | हां नमश्चवुरख' स्यात् हीं नमः संचतस्तथा ॥ 

ai नमः खपुरं ज्ञ यं ss नमः संपुराज्ञलि, | सः नमो योनिमुद्रा स्यात् पञ्चश्रद्वाः प्रकीकिताः ५ 

भक्ता विलोकयेहुदरव्य yaaa’ सखुच्चरन् । प्रणवं वरूण सेन्दु वामदेवश्च ङयुतम् ॥ 

Risa समुज्याय पूजयेत् यन्तलसुत्तमम् | fad a ततः पशुपतये तदनन्तरम् ॥ । 

ANA TAA फय्कारान्तः परो AG: | अनेनादौ ध्रपूज्यैव पथिकस्य वकि दरेत् ॥ दप 

लिको णच्रत्तभूगेदं लिखेत् कम्भस्रमीपतः सिन्दुरकुङूमाभ्याश्च सर्वपथिकदेवताः ॥ att 

aa संपूजयित्वा च वकि दद्यात्ततः परम् । सदेव सामिषान्नञ्च निधाय मचमुद्धरेत् ॥ 

मायां went aye त्य सवैपथिकदेवता | भ्यो gang समुच्चाये अनेनोत्ज्य साधकः ॥ 

उद्ध, स्य वामदरूतेन भ्रामयेत् कलसोपरि । ततः frat वहिः स्थाने quart ससुचरन ॥ 

धूपयित्वा ततो द्रव्य विकारान्नाशयेत्ततः | मायां लक्ष्मीं Tara Beg ata gaia ॥ ७० 

खुरिकाभति शोभिनि विकारानस्य चान्तरम् । द्रवस्य हस्यु्नन्च Fara प्रजपेन्मचुम् ॥ 

विकारदारिणीं tat चतुधा सोधनश्चरेत् | असर ण ताडनं HATA VISTA तत; ॥ 

मूलेन वीक्षणं Heat प्ोक्षयेद्, दयेन तु । सूखेन गन्धमादाय बहनासापुरे fast ॥ 

दरव्यमध्ये छिखेदयोनि' तन्मध्ये च हसौछिखेत् | च सौः Gal: नमोन्तेन पूजयेत. कु्भमध्यके ॥ 

वाङ्माया कमः श्रोक्त्वा आनन्देश्वराय विदद | gaged धीमहीति तन्नोऽ्धनारीष्वरेति च ॥ ७५ 

प्रचोदयादिति जपेद् गायलीं दशधा Gat: | मायावह्नियुत' काम रति विन्दुसमन्वितम् ॥ 

परमस्वामिनि पद् परमाकाश ga च । वादिनि चन्द्रतः प्रान्ते सूर्याग्निभक्षिणीत्यपि ॥ 

पाल विश पदान्ते त॒ विश खहा aa: परम् | fast च qaqa ब्रह्मशापं विभोचयेत. ॥ 

वेदादि वारुण वीजं वड दीर्ीखरभेदितम् | ब्रह्मशापपदस्यान्ते विमो चिताञ्च युताम् ॥ 

waza नमोऽन्तश्चं दशधा व्रजवेन्मचुम् | मायां Seal क(म)दं सेन्दु qg ala स्वरव हिमत् ॥ . ce 

खधाङ्ध्णखसूपान्ते शाप' मोचय तत् परम् । tat खावयद्रन्द्र' festa पचमुत्तमम् ॥ 

दशधा afta छृष्णशापविसुक्तये \ विषं विन्दुयुतः वान्त दीघं षर॒कसमन्वितम् ॥ 

शकशापपद्' भरोचय विभोचितां त॒ डेय॒ताम् । gazed हृदन्त दशधा संजपेन्मचम् ॥ 

अथवान्यप्रकारेण शुक्रशाप' विमोचयेत. | मार्या कामेश्वरीं वाच अगते अश्रुतो वे ॥ 

अग्रतवर्षिःणि प्रोक्त्वा कापवीजं ततोऽश्रतप्र् | सावयद्वितथ' शक्तिबीजं भागंवभुद्धरेत ॥ , ८५ 



कोटावरीनिण्ये 

` शापश्च मोचय Maca ज्ञान" देहि ततो वदेत् | सिद्धिसामर्थ्थमाभाष्य ददयुग्मं सदहापदं ॥ 

14 खेचरीपवतो मुद्रां तथा प्रक्यद्धयम् | sea फर. द्विरान्तश्च aca दशधा जपेत् ॥ 
^.  अथवान्यत् भवक्ष्यामि शापल्रयविमोचनम् | खुराणामस्छृत' पूवः वकदेवेन धीमता ॥ 

it समानीता प्रयलेन पानार्थं वारुणी खरा | दत्ताले येण afaat शुक्रोण च मदाट्मना ॥ 

धीमता वरभद्रेण पुरा पीतोत्थिता्णीवात् | वारलयन्तु संजप्य पठेदन्यतम' मजम् ॥ 
।  . शिवशक्तियुतां वाणीं वरुणं क्षितिसंयुतम् | पड़ दी्सवरसम्मिन्न' नादविन्डुवरिभूषितम् ॥ 
es | Fad अवतोद्धवे अग्तवषिंणीति च | खराशुक्रशाप' धोच्य मोचयदितयन्ततः ॥ 

। ad सावयदन््` स्वाहा शोपहरो AG: ॥ दशधा परिसंजण्य शापलय' विमोचयेत् ॥ 

। ` विशापमोचनीं जप्त्वा ध्रकाशयुक्ता ततो जयेत् | मायां न्तीं ततो वाचं stad अग्ट॒तोड्धवे ॥ 
। ` अग्तवषिणि धोच्य महाध्रकाशायुक्तं ऽपि च । दिान्तश्च समुश्ाय उच्चरेत् HaHa: ॥ 

(+ Sadie समुश्चायं gaat eatin | दसस च दसरी" भगवति ततो वदेत् ॥ 
4 Sgr sara छन्जिकेऽपि ततः परम् । aaa ̀  युगः प्रोच्य सन्नोरेव ततो वदेत् ॥ 
tasty खसप्रीओ्च किङद्रयसमन्वितम् ॥ विच्चे ऽपि दसखान्नञ्च दसखब्छेञच दसरीं ॥ 

शिवशक्तिद्धयान्ते च मायां gat ततो वदेत् । अनेन Aga मन्त अगत" परिचिन्तयेत् ॥ 
तिरस्करिणीं ततो ध्यायेत. पशुपाश ` विनाशिनीम् | 

नीलं हयं खमधिदह्य पुरः प्रयान्ती 
नीलाशुकाभरणमाय्यविटेपनाढ्वाम् । 
निद्रापुरेन भुवनानि तिरोदध्रानां 

; खड गायुधा भगवती परिपातु भक्तान् ॥ 
ad ध्यात्वा जपेद्धियाद्वयञ्च साधकोत्तम | मायां salt ससुद्ध, त्य नमो भगवतीति च ॥ ̀ 

मादेश्वरि पदस्यान्त सव पशुजनोद्धरेत् | मनश्चश्ुस्तिरस्करिणीं कुरढन्द्ज्च ठद्वयम् ॥ . 

अन्यतिरस्करिणीं वक्ष्ये मायां कामेश्वरोन्तत; । वाणीं ग्छै' तिरस्करिणि anata जनेति च ॥ 

वाग्वादिनि पदस्यान्त सकलपशु च व्र यात् | जनान्ते च मनश्चक्षुः श्रोवजिह्ापदन्ततः ॥ 

घाणोक्ति्च तिरस्कान्ते रिणी कुएद्रयन्ततः | agasa सगष्युत' द्विठान्तोऽय' महामनुः ॥ 
विधा जपत च वरेन्रिकोणे चिन्तयेत्ततः | dans मन्मथे age’ शिवरूपिणं ॥ 
अकथादिविपङ्तता तु हरश्च मध्यमर्डितम् | इति सञ्चिन्त्य तत्पश्चाद्यशुदि' समाचरेत् ॥ 
अथवान्यप्रकारेण द्रव्यशुद्धि" समाचरेत् | | 

ॐ ठंसः शुचिसद्खरन्तरीक्चसद्धोता वेदिसदतिथिदुंरोणसत् । । 

CRESS सद्रतोतिथिसदगोमसदब्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत' FEA ॥ 
षे तृतोद्धवसिद्धोद्धव-सवजोद्धव-सर्वजनको दवाय अभ्रुताय AWaAATATA 
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aga’ द्व द्रव निर निग्र एे' ही कखकणडलिनि wad कुरु कुरु खाहा ॥ 

gud प्रणवं हंसः शुचीति तदनन्तरम् | सद्व खुरन्तरीक्षेति सद्धोता बेदिखेत्यथ ॥ Ree 

द्तिथिदसेणसदित्यधेमख्या ऋचो भवेत् | FARAH सदृतोऽतिथ्यनन्तरम् ॥ 
सद्धोमसदन्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा | ऋत selects A अस्या ऋच उदाहृतम् ॥ 
लिधा च data’ अथवान्यतम' जपेत् | वाक् च तृघतोद्धवस्यान्ते सिद्धोद्धव ततः परम् ॥ 
Rage सर्वान्ते जनकोद्धव युतम् | अग्टतायाशतं प्रोक्त्वा नाथाय पदतोऽख्धत ॥ 

कुखकुम्भाय वाग्भवं फरो ततश्च चखयुग्मकम् | पिवदन् Se ्ोकवा कुण्ड छिनि ततो वदेत् ॥ . ११८ 

अगरुतपदतः कुण्डकिनीति saa’ द्रव | दयं निश रयुग्मञ्च वाग्भवं सुवनेश्वसोम् ॥ 

कुलङ्कण्डलिनीं परोच्य aga’ छुख्युग्मकम् | feared’ AAS पाययित्वा च ण्डलीम् ॥ 

शिवशक्तिसखमायोगं चिन्तयित्वा च साधकः | तश्मात् सुधां समुत्पाय पूरयेत् पाल घुत्तमम् ॥ 
अनेनैव विधानेन द्रव्यशुद्धि" समाचरेत् । कालिक्ाया विशेषश्च वक्ष्येऽहं तन्तवत्मं ना ॥ 
mata परं बरहम स्थूलघुष्चममयं धर् वम् । कचोद्धवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम् ॥ १२० 

सू्ैमण्डलसम्भूते वखणार्यसस्भवे | अमावीजमये देवि शुक्रशापादिसच्यताम् ॥ 
वेदानां रणवो वीजं बरह्मानन्दभयं यदि । तेन सत्येन ते देवि ब्रहमहत्या व्यपोहत् ॥ 
ad मन्वललयेणेव अभिमन्ता सुरां शुभाम् । प्रदयात् काकिकायै च ततो TATA ॥ 
इति शुद्धिवयं ज्ञ यं शापानां मोचन ' परम् | एषामेकतमं BAT ध्यायेदानन्दभेरवम् ॥ 

सूर्वकोटिधरतीकाशं चनद्रकोरिखुशीतलम् | अष्टादशमुजं देवं पञ्चवक्ता विलोचनम् ॥ so 

अभ्रतार्णवमध्यस्थ' ्रह्मपकमोपरि स्थितम् । EE HORT सर्वाभरणभूषितम् ॥ । 

आकल्पखद्धाङ्गधरं घरटाडमख्वादिनम् | TIM AMAL देवं गदासुषरुधारिणम् ॥ 

खड गसखेटकपद्धीशसुद्रशरलदण्डध्वक् | खेरकसुण्डदस्तश्च वर द्ाभयविन्रहम् ॥ 
रीदित देवदेवेशं ore नियोजयेत् | तस्योतसङ्गं खरा देवी चनकोख्यथुतपरभाम् ॥ 
हिमङन्ेनदुधवलां पञ्चवक्तं fadiaar | ञुाटदशसंयुक्ता स्वायुधकरोदयताम् ॥ ९३० 
भहसन्तीं विशालाक्षीं देवदेवस्य सम्मुखम् | अथवान्यरकारेण geet चिन्तयेत् ॥ 
चनद्रंशसद्वशी gai वारुणीं ब्रह्मरूपिणीम् | शिरश्चन्द्राद्विगढन्तीं ध्यायेत्तं परदेचताम् ॥ 

एवं ध्यात्वा ततो वीरः पूजयेन्मन्तमुचरन् | आनन्दभेरवं वना ५ 
शिवचन्दाचवर्ण् कालभूवखणानलम् पषटलरान्वितं वायु विनडुनाद्िभूष्तिम् ॥ 
आनन्द्भैरवायेति शिखामन्ल' ततो वदेत् । ततः पू्वडदत्य विपरीतमुख दवम् ॥ ९२५ 

लमानन्दभैरबीं ततः | युतां नेलमन्लश्च कथितो AGATA: ॥ 
वायुवीजं वामने 

aa अरत परिभावयेत् ॥ 
पूजयित्वा द्रन्यमध्य वर्णं THA जपेत् | मूलश्चोपरि सं 
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कटावखीनिणये - 

आवाहन्यादिुद्राञ्च दशंयेत्तदनन्तरम् | आवाहनीं दर्शयित्वा सूथापनीं तदनन्तरम् | 

सन्निधापनमुद्राञ्च तथाच सन्निरोधनीम् | अवगाण्टनसुद्राख्च विधाय साधकोत्तमः ॥ 

ARIA Gals ताखलवपुरःसस्म् | दिग्बन्धनं spata छोरिकाभिरनन्तरम् ॥ 

परमीकरणं कत्वा अश्छतीकरणञ्चरेत् | धेचसुद्राश्तीकृत्य द्रव्यशुद्धि समाचरेत् ॥ 

Asal Samat स्नानाद्रव्यं विशुध्यति । द्रव्यस्लान' ततः कुर्यादष्टो कृत्वा च चकम् ॥ 

GHA UA दक्षकरे इत्वा तु साधकः; | वामनासाङ्गष्टयोगात् पूजाद्रव्येषु निक्षिपेत् ॥ 
face’ क्षिप्त्वा Gach, च मार्जयेद्धस्तयुग्मकम् | दस्ताभ्यां माजंयेद हं मूमन्ल' समचरन् ॥ 

पतत्त्, कारण दिव्य स्ुरसङ्खनिषेवितम् | अतव नाम तस्य BT श्ल । 

खरा दर्शनमात्रेण सर्वपापैः TAVIS | तद्वन्धाघ्राणमाले ण शतक्रतुफल" भेत. ॥ 
म्यस्पशंनमान्े ण ती्थकोटीफल' लभेत् । तथा ततुपानतः साक्षालमेत् ake चतुर्विधम् ॥ 

` इच्छाशक्तिः खरामोदै ज्ञानशक्तिश्च तद्रे । ततघ्वादे च क्रियाशक्ति; चेतः शोधनसाधना ॥ 

इति ज्ञानानन्दपरमदहंसविरचिते कौलावीनिणये चतुथे उल्लासः ॥ ४ ॥ 
4 

१४० 

१४५ 
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अथातः aoe मांसानि तन्त्रवर्व्माना | stag लिविध' ste जखभूचरखेचरम् ॥ 

गोनसेभाश्वमदहिषवराडाजण्गोद्धवस् | सहामां सा
्टकं i देवताप्रीतिकारकम् ॥ 

गोऽज्ञभाश्ववरादहाणां माहिषं खगख ड गयोः | एतन्मांसाष्टक भोक्त चर्डिकाशरीतिकारकम् ॥ 

(यद्वा) अज्ञाश्वावपि गण्डा च महिषक््चमरी तथा | वराहठ्याध्रनछ्छनक ससक: RIDES ॥ 

कृ्णखारश्च हरिणस्तथा चिल्गा अपि । aga गवयश्चैव deat च विश्चेषतः ॥ & 

हंसः पारावतश्चैव तथेव प्रामङ्कक् खा; | विहिता बख्यः प्रोक्ताश्चण्डिकाश्रीतिकारकाः ॥ 

एतेषां मां सदानेन सर्जसिद्धिः प्रजायते | एषारेकतम' Seat तर्पणार्थं प्रकल्पयेत् ॥ 

मांससन्दशनेनापि ख रादर्शनवत् फलम् | पिवृद
ैवतयज्ञे षु वेदे हिसा विधीयते ॥ 

अ या प्राणिनां fat कदाचिनोदिता fF अनिमित्त am वापि ऊदयेन्न कदाचन ॥ 

देवताथं fast गाञ्च हत्वा पापैनं लिप्यते | मांसं विनापि पूजायां पाप' स्याच्च पदे पदे ॥ १० 

तरेत् | SAHRA ण चानेन त्वभिमन्वा पशु ततः ॥ 
गन्धयुष्पाश्चतैः पूञ्यमन्यथा ACH 

शिबोतङ्ृत्तमिदं पिण्डमतस्त्वं शिवतां गतः | तइबुदस पशो त्वं हि माशिवस्त्वं थिवोऽसि दि ॥ 
र तस्मात् सेव्यमिद्' प्रिये ॥ 

ब्रह्मा सयात्पकरे विष्णुर्गन्धे रुद्रश्च ARS | परमात्मा तदानन्द 
= | 

इति हत्वा पशु पश्चात् चारः qn समाचरेत् | पूजाख आममांसानि Fae . साधकः कचित् ॥ 

ऋते तु खोदित' शी्णमण्बुत' तत्त्, जायते | खंशोधयेत्व मांसानि थथाश्ताखप्रमाणलः ॥ १५ 

मूर मन्ले ण प्रोक्षयित्वा च साधकः ॥ 
मांसशुद्धि' श्रवक्ष्यामि शाक्तानां सिद्धिदेतवे | अखान्त 

aqui शोधन ' gala पूर्वोक्तेन य वत्म ना । शोषयेद्धायुवौजेन 
वह्निवीजेन स दहेत् ॥ 

शिवशक्तिसखभायोगाद्धा हणेनाण्ुत कुड | ततर्च संजवेन्मन्त मांसानां शोधनाय च ॥ 

प्रणवं gaya श्रतद्धिष्णुरुततः परम् | eqaa खगो न भीमः खं्रोच्य चरो भवेत. ॥ 

गरिष्ठेति च aeateg fag sted: परम. । विक्रमणेष्वधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वाः ॥ Re 

पूर्व्वोक्ता वयेन्मुदा आवहन्यादिसंक्लिक्रा | सूलमन्ल ज्पेद्धीरः सप्तवारं ततः परम ॥ 

मत्ख्यानां शोधन AST यथातन्लाचुसारतः | पाडीनश्च ast तथा AFSMSH ॥ 

महाश्षकरुचिलो च asst च azafiant | अनेन विहिताः सर्धेऽपीमा मीनाः शुभप्रदाः ॥ 

आदौ Hala AAA पूव वत् प्रोक्ष णादिकम् | जचेन्भन्न' ततः
 पश्चान्मीनानाश्च विशुद्धये ॥ 

ॐ लाम्बक' यजामदे guia’ girs नम् । उर्वारूकमिव बन्धनान्षत्योमुंक्लीयमाऽ स्तात् ॥ २५ 

sia’ पूवंबदाचये भद्राश्व परिशोधयेत् । Sia’ भण्डलाकारं चन्दविस्वनिभ शुभम् ॥ 
च 

1 9 

चार पक्मनोदारि WHT : प्रपूरितम् | पूजाकारे देवत
ाया सुद्र षा परिकोत्ति ता tl 

 श्रख्धान्यादिकःं यहूयच्चर्वणीय परकट्पयेत् | व्याः संज्ञा SAAT FAT महामोदधवधि नी ॥ 

aq रातोति मुद्रा खयादयेनैका भुष्ठिमेदतः | समुद्राश्च TATA TT पूर्व वद्श्चरेत् ॥ 



` २४ 

6 भगलिङ्धप्रिया देवो भगलिङ्कासरतप्रिया | भगंजिङ्गाश्तेनैव तस्मात्तां परिपूजयेत् ॥ 

कोटावरीनिर्णये 

ॐ तद्विष्णोः परमं पद् सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्षुराततम् ॥ ३० 
ॐ तद्विप्रासो विपण्यवो जागरवांखः समिन्धते | विष्णोर्यत् परमं पदम् ॥ 

! इति संजप्य Tits: Fa" Get वदाचरेत् ॥ 

अथ वश्ये च HST देवताभ्रोतिकास्कम् | म्यकुम्भसहस् eg मांसभारशतेरपि ॥ 
नेव तिर्भवेदे व्याः ङुष्डगोखोद्धव विना | भगलिङ्कात्मिका देवी भगलिङ्का्तात्मिका ॥ 
शुक्ररूपा च शुकरस्था रजोरूपा रजःस्थिता | विन्दुरूपा च विन्ु्था रजोविन्दुखरूपिणी ॥ २५ 

वीरदरव्यस्य पानेन qed च | भगयिङ्का्तेनैव देवीं यश्च प्रपूजयेत् ॥ 

age जायते तस्य सिद्धमन्दो भवेन्नरः | कुलखीकुरपुष्यैश्च Haq: ककामतेः ॥ 

रूपूज्य भते कामानष्टसिद्धीश्च साधकः | विना कुटो द्धवैद्र व्यै पूजयेदयश्च चण्डिकाम् ॥ 

जन्मान्तरसदसरस्य GHA तस्य नश्यति | द्रव्यशोधनमाचय शक्तिशोधनमा चरेत् ॥ 

यथा ger तथा शक्ति' समानीय यथाक्रमम् | ख्ापितां प्रमदां दिव्यां हेवुयुक्ताञच दीक्षिताम् ॥ 

aad परकान्तां वा घरणालल्ाविव्जिताम्। ase खुवेशाज्च स्थापयेतत् लिकोपरि ॥ 

न्यासजालं Sadia खकव्पोक्तविधानतः | मातृकान्यासमाचय' कलान्यास ' समाचरेत् ॥ 

हीङ्ारन्तु wort च agit’ वदने तथा | रे्कारं हृदये चैव नाभौ saga च ॥ 

खीडारं fata पञ्चकासान् न्यसेद् बुधः | ऋष्यादिकं खकस्पोक्त पाद्यादिभिस्ततो यजेत् ॥ ४५ 

द्राविणी चिन्यसेहयोनौ मूलविद्यां ततः परम् 1 आधारे हदये चैव भर्. वोमं ध्यं न्यसेत् कमात् ॥ 

GALS FATA न्यसेत. साघकपुङ्कवः | Wagaya ea’ न्यासं कयात्ततः परम् ॥ 

MA कुन्तरकषण' नयनयोराचम्बन' गण्डयो ` 3 

दन्तेनाधरपीड़न' हदि. हतिमुष्ट्या च नाभो शनैः | 

कुश्च करटकपोकमण्डकक्कचश्रोणीषु देया नलाः 

सीमन्ते छिखन' नखेररसिजं गृहीत गाढ' तत; ॥ 

कुर्वीताविरत' AAAS मातङ्गा इव | 

जङ्काङ्गाष्ठपदोखगटफदनन' चान्योऽन्यतः कामिनोः ॥ 

पाशवीजं वामने कामवरुणभूयुतम् | एकादशख्रेणाढय' चन्द्रविन्दुसमन्वितम् ॥ 

saat द्रावय स्वाहा विन्यसेत् साधकोत्तमः | वामा या चपलचित्तं रेतो ASaATT पठेत. ॥ 

वरुण भूदक्षकण युतञ्च कामवीजकम् | सोमवधूसमायुक्त' चन्द्रमन्त्यखरान्वितम् ॥ 
द्राविणीवीज' कथित साधकानां हिताय च | तस्या योनौ न्यसेद्धिवां रत. थ AT aT AAA a | 

आत्मनि चिन्तयेद् वीं शक्तिमाद्यास्वरूपिणीम् । नि घ येद ङ्के योन ष लि सुशमुच्चाय साधकः ॥ ५५ 

धर्माधमदवि दो आत्माग्नौ मनसा ल् चा | सुपुन्नावत्मना नित्य मक्षव्रततीोभ्यदम् ॥ 

Bo 

Yo 



वञ्चमं sare: 

स्वाहान्तोऽयं महामन्ल आरम्भे परिकोस्सितः | ततो जपेत् far गच्छन् मुखे जिद्ाश्चतं पिवेत् ॥ 

HoAT समानोय वारुणेन च qenaq | वरूण खरखंयुक्त पञ्चदीघंसमन्वितम् ॥ 

चौ वरुणाय श्रणवं मन्बराजेन शोधितम् । qede: पिवेत् पान शक्तिजिह्वाविरोडितम् ॥ ` 
आत्मनि देवीसंयोगाद्देवीभूतां विचिन्तयेत । आत्मनि शक्तिखंयोगादेकौ भूतां विचिन्तयेत् ॥ 

खष््मरूपकमात्मान' ake’ ऊुण्डलिरूपिणीम. । जिहां मूलमयीं चिन्त्य योनिश्च ककरूपिणीम् ॥ ̀ 

कुखाकखविभागेन आत्मान नीयते त्वयि । शद्धमन्लौषधेनेव रेत् म न नेः च भ्र थ यो ॥ 

मथ्यमाने पुनस्तस्या जायते तच््वसुत्तमम _। तच्छत्यागे qaqa’ साधकः स्थिरमानसः ॥ 

परकाशाकाशदस्ताभ्यामवरम्ब्योनपरनील्.चा | धर्माधिर्मकलास्नेदपणं अग्नो AIPA | 

सखवादान्तोऽय' महामन्लः शुक्रत्यागे प्रकोततितः | शिवशक्तिसमायोगो aa यल प्रजायते ॥ 

तल ada संयोज्य" यमेन" यथाक्रमात_ | यहीयात्ततरयले न दव्य HISTHA स्तम् ॥ 

इद् ' Husted दव्य कृथित' सुर इरंभम् | Wate? प्रवक्ष्यामि वीराणां सिद्धिदेतवे ॥ 

कुलीनां दीश्ठितां मत्तां पतिदहीनां विचश्चणाम् | सालड्कासं देवयुक्तामनपत्यां मनोरमाम् ॥ 

खन्दरीं शाभनां क्षीणां पीनोन्नतपयोधरम्। साधकाकाङश्लहदथां काशाद्विचारिणीम् ॥ 

न्यासादिवः परकुवौत खकल्पोक्तबिधानतः । पूर्ोक्क्रमयोगेन तत्वसुरपाद्थेत- TA: ॥ 

aa गरहीयात् यले न पूजां साधकोत्तमः | इद गोलोद्धवं द्रव्य देवताठिकारकम. ॥ 

AANA ग्रहीत्वा तु तच्छवद्रव्य' करोचितम् | नानागन्धसमायुक्त' कटुलयसमन्वितम _॥ 

कुण्डगोरोदुभवादीना" शोधनञ्च TARAS | शोधयेत. कुण्डगोखादीन् नयत्य चासमादितः ॥ 

ॐ विष्णुर्योनि' कल्पयतु cast रूपाणि पिंशतु | आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते ॥ 

mi घेहि सिनीवालि ग रेदि acafa | गभं ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्कर्खजौ ॥ 

षडु so श्ट we! ततः खवाहा sugafa ततो वदेत् । अमृते अमुतोदभवे अमृतवपिणीति च Il 

ad aaa खाहा दिखूचार्येत्यपि स्परत् । शेषं पूर्ववद्ाचयै अथवान्यतमञ्चरेत् ॥ 

तारं चरर्बाल्रमुश्चायै शिवा दित्यविन्दुयुक् | वहिजाया तारमाया श्री बीजं खुरतिभ्रिये ॥ 

तारमायारमाखञ्च वह्निजायाश्च वलम् । ततोऽ तौ्धवायेति अष्छत व्विणी परम् ॥ 

fa देवि पदं gaurd मोचययुग्मकम् | वहिजायान्तमन्त्रेण gage’ समाचरेत् ॥ 

वीर्यमेतत् समादाय rasan” नियोजयेत् | तेनाश्चतेन दैषेशीं atta साधकोत्तमः ॥ 

सान्निध्य" जायते देव्याः सर्वकाम मुपालभेत् | अचिरान्स्रत्युभाप्रोति इन्द कत्वा नसधमः ॥ 

निर्विकल्यकचेतास्तं कुयदिवं समाहितः । AFA जायते tart: श्या दुःखभाजनम् ॥ 

agar सर्वदानिः स्या च्छङ्कया धनदानिता | शङ्कया सिद्धिदानिः स्यात्तस्माच्छङ्गां परित्यजेत् ॥ 

अथ वह््यामि द्घ्याणां शक्तिमेदेन यद्भवेत् | ASIST TAIRA च साधकः शुद्धभावतः ॥ 

ुष्पगन्धा जवापुषवर्दवीं WAT पूजयेत् | तस्याः पुष्पैः qaqa स्व॑कामसुपालमेत् ॥ 
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-२६ कोरावरीनिणये 

rast दी्धनयना शयामा fashwar खद | खगन्धा खा खरता विख्वपले : सुगन्धित ॥ 

तख्याः पुष्यैः प्रयल न देवीं सम्पूजयेत् पराम् | गौराङ्गो IA
G या बुष्टदसख्ता AAT ॥ 

मदगन्धा FSGS: THR: छखमेयजेत्। घुष्पगन्धरा जगद्धाली ला सदा छणरूपिणी ॥ 

ङ्ाङ्खो छशमध्या च म ॐ ल) चजञेत् पराम् | ्षीणाङ्गी च यदा Be
at दीर्धकेशौ AATHAT ॥ 

तीव्रगन्धा च मन्दाररनारिकेोद्धयैः सदा । णु खर्वाऽसिताङ्गी या सा भवेन्मदनाश्रया ॥ 

सुगन्धा च मौङ़ीभिः पञपु्ैयजेत् परा | BART गौरदीर्घा या सा परा शिश्ुमालिना ॥ 

साधक; पूजयेदे वीं मलिकराभिधिशनेषतः । पुष्टा ख
व सिताङ्गी या सेन्दीवरधिकारङ्ेः ॥ 

अस्या नैथुनसभ्भूतैः केतकीगन्धयोजितः क्षीणा दीर्घा च गौराङ्ग माखतीगन्धयोजिता ॥ 

सा भवेदद्शा नान्नी तस्था मैथुनभावुकैः | aeqhafe गौराङ्धी यानङ्गमेखला ग्युभा ॥ 

कपून्धदार्दरदन्ैस्तां परिपूजयेत् | आसां द्र्य ग्रदोत्वा त॒ तेनैव परिशोधयेत् ॥
 

तत्तत् पुष्यः धपूज्यैव सर्वसिद्धिञुप
ाभेत् | ज्ञात्वा नैवं क्रमं यो fe यदि देवीं प्रपूजयेत्

 ॥ 

भवेद्धि विफलं सरव यज्ञ ु घृतवर्जितम् |
 यदुक्ता दशमी शक्तिः सङ्खीर्णघ्र्तिखंस्थिता ॥ 

arama गहीयादवर्णमाल' न भेदयेत् । खय' खटा खयः विष्णुः खय देवो मदेश्वरः ॥ 

साधकानन्दभावेन यजेदुदेवीं FORA | गजाश्वानां वृषाजानां नराणां शोणिताखूणेः ॥ १०० 

र्डगोकोदधवैमींसिः स्वयम्भू खमे; सद
ा | मत्स्यमदयं श्च नैवेद्य; ्रव्यक्षीक्रियते Az: ॥ 

चयांथुदिनेरा मै भ जातिमेद' न चाचरेत् । नाधर्मो जायते किञ्िन्महामन्लस्य साधने tl 

सवसिदधि्वत्येव पञ्चतच्लनिवेदनात् | sage रभावेन 
नित्य' कमं न लोपयेत् ॥ 

६9 
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garage ata रौरव नरकं जेत् । मकारपञ्चकं त्वा पुनजन्म न वियते ॥ 

अतएव मदाघराज्ञः पञ्चतत््वेन पूजयेत् | येनावश्य' विधातव्यः मदिरादानपूजनम् ॥ 

नष्टैः पयुषितोच्छष्टेदुन्धैर्गन्धवजजितैः | taht: परपालस्थेसूतपेणं निष्फल" भवेत् ॥ 

आमिषाखवसौरभ्यदीन यस्य सुखं भवेत् | प्रायश्चित्ती स वर्ज्यश्च पशुरेव न संशयः ॥ 

यावद्ासवगन्धः स्यात्तावत् पशुपति; स्यम् । विनालिमांसगन्धेन पशुः पशुपतिः खयम् ॥ 

मतस्रमांसविदीनेन द्रव्येणापि न तषयेत । पिशित" तिखपावन्तु तिार्ध॑मपि विन्दुना ॥ 

सङृत्त्पणमालं ण यज्ञकोरिफरं रमेत. । cae: समाच्छाद्य पञ्चतश्लन्त॒ TATA. II 

मकारपच्चकैर्देवों नाचयेत. Wasa | deta aa च द्रव्यशुद्धिरितींरिता ॥ 

तत्तु कथित द्वव्य सवेसिद्धिरदायकम् | दिजानामजकव्पन्तु न avast विकल्पिनाम् ॥ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि द्वव्यादिपरिकल्यनम् । ब्राह्मणसूताघ्रपाते लु मघु मदय THAT. ॥ 

अथवा ताघ्रपात्रषु गन्य' द्द्याइघतः चिना | नारिकेरोद्कं कांस्ये aera कं तथैव च ॥ 

गौडी देवा क्षलियेण माध्वी वैगेन तत्र वै । स॑ श्र ण दातव्य" यज्ञ वा तदुचिर्भवेत. ॥ 

(बद्वा) मत्स्यमांसादिधिजया चा्टगन्धेः समिधिता । aaa बरिकां कृत्वा daar विचश्चणः ॥ 

९०५ 
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पञ्चम उखछासः 
re 

तदभवि त वरिकां जरे संखोञ्य तपयेत् | गुडमिश्र ण am ण तर्पयेन्मधुयोजितम् ॥ 

सौवीरेणाथवा कयदितत्कम न खोपयेत् | मांसाभावे त॒ लखनमाद्रं कं नागरन्तु वा ॥ 

शरणं मांसवश्कः qe’ वान्यतमश्चरेत् | मांसाचकल्य' कथित मौनख्याथ विधि" श्टणु ॥ 

माहिषं maa’ क्षीरं अजाक्षीरं तथेव च । HOW यत्किञ्चिदग्धञ्चेदामिष" भवेत् ॥ rey 

मोनस्य कथित" कल्प" कुखडगोरोद्भव' sg | अपरापुष्पगभे छ HCA मनोरमम् ॥ 

wage’ भवेत्तत्तु महाकामकरात्मकम् | दयारिङखमे नित्य" खयमस्ति सदाशिवः ॥ 

तन्मुखे दव्यमादायः पुष्पमध्ये तु चन्दनम् | रक्तकुङ्कुमरागम्बा भिन्न तत्व शिवात्मकम
् ॥ 

योजयेच्छिवशक्तोस्तु tea सम्मावयन् धिया । क्षणं विचिन्त्य aa व संपूज्य परमेश्वरीम् ॥ 

जप्त्वा तदेव कुर्डोत्थ' goa’ परमदुलभम् | अन्तरादधिकं TT पतदुद्रव्य खुदुकुमम् ॥ श्५् 

यद्यच्च कथित" द्रव्यमजुकल्पं विकल्पिनाम् | आदाय पूजयेद्देवी मन्यथा निष्फल' भवेत् ॥ 

STRAT पञ्चमे पूजां न कन्ध्वा गुरसस्मतिम् | स्वहरूतेन पशु' हत्वा रौरवः ATH त्रजेत् ॥ 

हति ज्ञानानन्दपरमदंसविरचिते क्तैलाबलीनिणये पञ्चमोह्छासः ॥ ५॥ 
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४ क्ोरावलीनिर्णये 

As SATU. : 

अथेदानीं ध्रवश््यामि seer aaa 1 गृदीत्वाल्ञा महादेव्या विशेषाध्य' समाचरेत् ॥ 

आत्मदेवीद्योमेध्ये भूमौ चक्र' किखेत्ततः | लिकोणञ्चैव षरकोणं aa भूखदसंयुतम् ॥ 

`“ मध्ये मायां समाखख्य प्रोक्षयेत्तदनन्तरम् | अखरान्तमूलमन्त्रेण सामान्याध्यैजयेन च ॥ 
आधारशक्तिमभ्यच्यै पूजयेत् पीठदेवताः | चतुरे पूर्णणे खमुडडीयान' जलन्धरम् ॥ 
पूजयेत् कामरूपञ्च पूरवादिक्रमयोगतः | आद्ुषयकं यजेत्तत षट्कोणेषु च मन्लवित् ॥ 
qeara विकोणेषु खपूज्य खाध्कोत्तमः | आधारशक्ति मध्ये च संपूज्य तदनन्तरम् ॥ 

अस्त्रेण श्चाछिताधारं सूथापयेत्तव साधकः | आधारेण विना श्र शो न च तृप्यन्ति मातरः ॥ 

` तस्माद्धिधिवदाधारं कल्पयेत् कुखनायिके 1 आधारं faa’ भोक्त" seas" वा चतुष्पदम् ॥ 

अथवा AC SIRI ̀  छू्यीदाधारसुत्तमम | एषामन्यतमः" स्थाप्य पूजयेत् HSACHAT ॥ 

पू्वैवन्मणडख' कृत्वा संपूज्य तेन वट्मना | आदौ सेन्दुः महाकाल वहिमण्डल' ङेयुतम. ॥ 

हृदन्त मन्वमुच्चायं . आधारे पूजयेत्ततः | da सम्पूजयेद्यहं ¦ कलादशकं संज्ञया ॥ 

qaiaem ञ्वछिनी ज्वाकिनी विस्फुलिङ्गिनी | gat: Tea कपिला geancuaestt च ॥ 

यादिखेन्दक्षकारान्ता seta: परिकीति'ताः | Sgat वै नमोऽन्ताश्च कला ae रितीरिताः ॥ 

अखान्तमरखमन्त् ण aa’ पालसुत्तमम् | खणेरौप्यशिखाकर्मकपालालावुखण्मयम् ॥ 

नारिकेलशाङ्खताघ्रमुक्ताशुक्तिससुद्धवम् | पुण्यकृक्षसमुद्भूत' Wa’ कयान्मनोरमम् ॥ 

(यद्वा) काञ्चनरौप्यकाचताघ्रजनित' सुक्ताकपालोद्धव' 

विश्वामिलमयश्च कामदमिदं हैमं प्रियं स्फारिकम् | 

भावप्रीतिमदष्टसिद्धिजनक' श्रीनारिकेलोद्धवं 

RIGS स्फुूरमन्वसिद्धिजनक' मुक्तिप्रदं मौक्तिकम् ॥ 

(बद्वा) सौवणंरौप्यताघ्राणि स्व॑सिद्धिकराणि व । शान्तिके च शिलापात्र'स्तम्मे चैव तु BUTT ॥ 

नारिकेरं सर्ववश्ये मोक्षे चैव त॒ मोक्तिकम् । ज्ञानप्रदं कपाल ' स्यान्मारणे रोदमुत्तमम् ॥ 

कूर्यात् स्वर्णमयं पालः विश्चामिल' कपाखकम् । शङ्क ज्ञानध्रद्" मुक्ताशुक्तिविद्याप्रदायिनी ॥ 

कपालाछावृपालाणि योगसिद्धिकराणि च | पुण्यवृक्षजपा्ाणि सर्वपापदराणि च ॥ 

उक्त ष्वेतेषु पात्रेषु पालमेक ̀  THT । षोडशाङ्करविरुतार' षड्ङ्गलसमुच्छ.यम् ॥ 

अथवापि तदर्ध ख्यात्तदद्धः वापि कारयेत् | पकाङ्गर' तथा साधः षट्क्च चै प्रमाणतः ॥ 

अतिखृष््मपतिस्थृख' सचिद्र' परिवज्ञं येत् । न योजयेदभग्नपाल' खप्रादेशं प्रशस्यते ॥ 

पषामेकतमं wa’ carafe पदोपरि | मण्डल ' पूर्ववत् Beat पूजयेत् Yaa ना ॥ 

सूयं स्य मण्डर तल चिन्तयित्वाथ पूजयेत् | खराय विन्दसदित अर्कमण्डल युतम् ॥ 

+ नमोऽन्तं मन्तसुच्चायः पूजयित्वाध्येपावकम्। कलाः सम्पूजयेत्तत्र भानोद्ादशसंज्ञकाः ॥ 
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तपिनी तापिनी ser मरीचिञ्बालिनी रुचिः | SIA भोगदा विश्वा चोधिनी धारिणी eat ii 

ऋ भायाश्च डडान्ता वै विन्दुयुक्ता यथाक्रमात् | वीजाद्याश्च कला जञ याश्चतश्याद्या नमोऽन्विताः ॥ 

इमाः कलाः खुंसम्पूज्याः पालश्च पूजयेत्ततः | रक्तचन्दन पुष्यैश्च खगन्धेः मनोहरे. ॥ 

ततश्च पूरयेत् oa’ faa’ कर्महेवतः। वरुण AAA विलोममाककां पठन् ॥ ० 

Toa भागमकेन्तु पूरयेत् सधको त्तमः | तल PEL CLS पुष्प चन्दनं युतम् ॥ 

पूर्वो, त कुण्डगोख' facava’ क्षिपेत्ततः | मांस मतख्य' विनिक्षिप्य qatar a विशेषतः ॥ 

नानासुगन्धिकश्चो व aaca’ विनिक्षिपेत् | पलाखवद्गककेःलजातीफखसमन्वितम् ॥ 

चनद्रचन्दनकस्तूरीरोचनागारुकुङ्कमम् | स्वयम्ुकखम कण्डगोरोत्थञ्चाष्टगन्धकम् ॥ 

तव क्षिप्त्वा च वोर पूजयेचन्द्रम रकम् | alae वामकर्णश् सोममण्डलं युतम् ॥ २५ 

EIA HAVA पालमध्ये प्रपूजयेत् | HST सोभस्थ aaa द्विरशसंस्यका यजेत् ॥ 

AGA मानदा पूषा Ais: पुष्टी रतिधर तिः । शशिनी चन्दिका कान्तिरज्योतिस्ना श्रीः भ्रीतिरङकदा ॥ 

पूर्णा पूर्णाखता कापदायिन्य; खरजा; कलाः | अकाराचा बिन्दुयुता ङेयुताश्च नमोऽन्तिकाः ॥ 

पूज्याः सर्वाः प्रयल्लेन कला ज्ञेया क्िधोरिमाः | ू र्ववत्तीथमावाह्य पूर्व॑वन्मण्डर* छिखेत् ॥ 

पूर्वववन्मवमुज्चाय आनन्दभैरवं यजेत् । आनन्दभैरवीं देवीं तत्र संपूज्य देशिकः ॥ go 

निजेष्देवतां तल्ावादयेच्च ततः परम् | आवाहन्यादिसुद्राश्च साधको दशेयेत्तत. ॥ 

र्वकल्पो्तविधानेन gar सन्दशैये तततः | दर्शयित्वा ततो सुद्रामिष्टदेव' यजञत्ततः ॥ 

gare षडङ्गानि लिकोणानि प्रपूजयेत् । अकथादितिरेलायां मध्ये मायां समाकिखेत् ॥ 

हसौ मध्ये च संस्थ पूर्वादिचातुरखिके | सम्पूजयेत्ततः पश्चात् पञ्चर्ल` साधकः ॥ 

पञ्चान्तकं क्षितियुत' दक्षकर्णसमन्वितम् | गगनान्ते च रते भ्यो नमोऽन्तमनुमुद्रेत् ॥ ४५ 
ड 9 ~ Ss 

शीतक" शक्रस युक्तमश्रविन्डु विभूषितम् | स्वर्गपद' सस्याय रले भ्यो नम इत्यपि ॥ 

मो नमोऽन्तश्चापरो मचः ॥ 
पञ्चम' देवराजश्च दद्चध्रोलसमन्वितम् | पाताकुपद रल म्य 

nares’ क्षिवियुत" दक्षकर्णसमन्वितम् | Aaa ततः पश्चादुभ्यो नमोऽल सखुद्धरेत् ॥ 

५4 वामपाद क्षितिशुत दक्चश्रबणभूषितम् | ange agait ta var नम इत्यपि ॥ । 

दिषव्यौघ' qedatsy पादुकाम् ॥ ५० 
इति मध्ये खुसम्पूज्य लिरेलाखु ततः परम् | quad च 

पूज्ञयामि ततः पश्चादेवम्बिधं लय aaa | सिद्धौघ मानवौध्ञ्च पूजयित्वा wa’ जपेत् ॥ 

अखण्डैकरसानन्दकषरे परखुधात्मनि | खच्छन्दर्फुरणामल निधेदयक्रूलरूपिणि ॥ 

" निधेदयस्िन् वस्तुनि छ्ि्रूपिणि ॥ 
अङ्कखस्थाश्ताकारे शुद्धिज्ञानकर परे | AAA 

तदरूपेणेकर स्यञ्च दत्त्वा ह्य ततसूवरूपिणि | भूत्वा quant मयि चितस्फुरण' कर ॥ 

इति मन्बलयेणेवमभिमन्त्ा ततः परम् । ब्ह्माण्डखण्डसम्भूतमशेषरससस्भवम् ॥ tata 

angfta’ nena’ पीयूषरसमावद | वाग्मव पञ्चम क्षौणीं चामध्रोलसमन्विसम् ॥ 

^ 



३९ कोलावखीनिर्णधे 

at जू सं अश्तेऽतोद्धवेऽसयतेश्वरि | अश्टेतवर्षिंणि प्रोच्य aaa’ रा वयद्वयम् ॥ 
ATMA चोद्धरेदपरन्ततः | वाग्भवं वदयुग्मश्च वाग्वादिनि ततः परम् ॥ 
चाङ.मनः पद्माभाष्य fea छ दिनि तत्परम् | वखेदयद्धितयं महामोश्च' कुरुढय' वदेत् ॥ 
कामवीजं शक्तिबीजं मोश्च Hess वदेत् । प्रे तवीज' aqua दसरौर्नमस्ततः परम् ॥ 
अनेनैव विधानेन अभिमन्ा ततः परम् | आनन्द्यैरव ̀  देवमानन्दसैरवीमपि ॥ 
fact qf सन्तयं ger सन्दशये त्ततः | पूर्योक्ताश्चादुरघ्नायाः णहसुद्रां ततः परम् ॥ 
वामा्कष्टञ्च संग्र दक्षिणेन तु पाणिना | कृतीत्तानां तथा सुष्टिमङ्शठञ्च प्रास्येत् ॥ 
वामाङ्गल्यस्तथा Rest: संयुक्ताः grater: | दक्चिणाङ्घ् test मुद्र षा शङ्खसंज्लिका ॥ 
ange वक्षपाणि' वामञ्च व तथाविधम् । उपयु परियोगेन मिचिताः सरखाङ्गुखोः ॥ 
अङ्गौ चालयेत् किञ्चिन्मुद्धं षा मत्स्यसंक्ञिता | मत्स्यसुद्राश्च सन्दश्य" घेज॒सुद्राञच दर्शयेत् ॥ 
अवगुण्ठ्य तत; पश्चात् योनिसुद्रां च दशेधेत् । वितारुछोटिकाभिश्च दिग्बन्धनं ततश्चरेत् ॥ 
अष्टधा मूकवियां च जप्त्वा तु चिन्तयेत्ततः | इष्टदैवर्वरूपञ्च विभाव्य साधकोत्तमः ॥ 
आय्य स्य स्थापन प्रोक्त" सर्व॑शास्त्रेचु सिद्धिदम. । तथाच सिद्धविच्ानामा चारः कथ्यतेऽधुना ॥ 
ततः शङ्क dena’ सख्थापयेन्मध्यभागतः | भ्रौविचोक्तविध्वानेन ततः gat समाचरेत् ॥ 
विसर्जनावधि वीरो deta च चालयेत् । तस्मादिन्द' विनिक्षिप्य सामान्याध्ये ततः परम् ॥ 
ेव्यध्यैकुम्भयो्मध्य पालाणि स्थापयेद् यथा | गुरोः पाल घरस्यान्ते तदन्ते भोगपालकरम् ॥ 
तदन्ते शक्तिपालश्च योगिनीनां तदन्तिके | तदन्ते वीरपालञ्च विपाल' तदन्तिके ॥ 
पा्यमाचमनीयञ्च पालाणि eager: | उत्तमं नवपालाणि सप्तपा्लाणि मध्यमम् ॥ 
केचिद्वदन्ति मन्लज्ञाः पञ्चपालाणि मध्यमम् | अधमं तानि पालाणि anata’ न कारयेत् ॥ 
पकपाल" न कुर्वीत यदि साक्षात् FAT | Arat: पराङ्मुखा यान्ति विध्नाश्चैव पदे पदे ॥ 
इद रोके च दारिद्रय ad च पशुतां ब्रजेत् | दैवीपाल' गुरोः qa’ भोगपाल' लय' मतम् ॥ 
पूज्ञापाल' वेः पाल" पञ्चपात्रेष्वयं विधिः । शक्त : पात्र वीरपाल' qaqa विधि, ॥ 
पूजापालञ्च विज्ञ यं यो गिनीनाञ्च पूजने | पाचमाचमनोयश्च नवपातरेष्वयं बिधिः ॥ 
पालाणां स्थापन वक्ष्ये यथातन्वविधानतः | कुम्भस्य दक्षिणे कुर्याचिकोणं TATA ॥ 
पूववत् प्रोक्षणादिश्च छत्वाधवारं विनिक्षिपेत् | तल सम्पूजयेदहिमण्डर" तदनन्तरम् ॥ 
TNA पूर्ववत् Ta आधारे स्थापयेत्ततः | अभ्यच्य मण्डलन्तत्र सूर्यस्य पूरयेत्तत, ॥ 
कम्भाग्रतेन संपूज्य सोमस्य मण्डल ' यजेत् | ण्डगोर' क्षिपेत्तल gad गन्धचन्दनम् ॥ 
ge aint sags छिखित्वा पूजयेत्ततः | ARI कं HI कं द्राः पू्ैवदा चरेत् ॥ 
दिग्बन्धन विधायाथ ताखलयपुरःसरम् | अष्टधा मूरमन्लश्च जप्ल्वा विन्दु क्षिवेत्ततः ॥ 
fanart ख्य ata गुरू ga परितपेयेत् | खश्वनामयुतात् दिव्यान् सिद्धमानबसंज्ञकान् ॥ 
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तर्पयित्वा agra सुद्रया तत्त्वसंज्ञया | अङ्कुछठानामिकाभ्याञ्च वामदहस्तस्य सर्वदा ॥ 

कथिता caged योजिता तर्पणे बुधैः | गुरु" परगुरुज्चैव परापरगुसन्तथा ॥ 

परमेष्टिगुरूञ्चैव तपयेत्तदनन्तरम् | विशेषार््यातेनैव तपेयेन्निजदेवताम् ॥ 
पञ्चधा सप्तधा वापि हतसरोजे त॒ साधकः | गुरूणां पालदश्चे च भोगपाल' cH ॥ ६० 

पूर्ववत् Ta dena तत््वशुद्धि' समाचरेत् | भोगपालाश्छतेनेव Tass करथुग्मकम् ॥ 

दक्षकरे सवृत्तश्च नवयोनि ' समालिखेत् | करायसट्रशं तव क्षिपेच्छुद्धिचतष्टयम् ॥ 

अङ्गष्ठमध्यमानामायोगैरेकञ्च धारयेत् | वामदस्तस्य fasta: खीयात्तदनेन तु ॥ 

masa कमलावीजं शिवशक्तिसदाशिवं | Sa” विद्याकखात्मान' afar षोड़श स्वरम् ॥ 

उच्चाय वाग्भवं मुर" आत्मतत्त्वेन तत्परम् | सूधूखदेहं ततः पश्चात् शोधयामि पदात् दिः ॥ ६५ 

अनेनाधःशुद्धिखण्ड' खीकृत्य तदनन्तरम् | मायां want ततो मायाकखानियतिशब्द्तः ॥ 

कलात्मशुद्धविदयाश्च रागश्च पुरुषात्मने | कादिपश्चकवर्गडच बिन्दुयुक् कामवीजकम् ॥ 

मूलमन्व* ततो विद्यातत्त्वेन सूष््मदेदकम् | शोधयामि ततः खाहा खोङयांदपरन्ततः ॥ 

खजा BAY THESE बुद्धिमनःश्रोलत्वर्। चश्चुरूततोरसनाघ्राणवाक््पाणिपदन्तथा ॥ 

पायूपरथपद् शब्दस्परशरूपं ततो रसः | गन्धाकाशपद वायुतेजः सलिरशब्दतः ॥ १०० 

भूम्यात्मने सञुचचायं विन्दुयु्यादिवर्णकम् | शक्तिवौजं खमन्लञ्च शिवतत्त्वेन तत्परम् ॥ 

पर' देहं शोधयामि eer चेव तृतीयकम् । cater च पुनर्मायां लक्ष्मीबीजं समुच्चरेत् ॥ 

ga: शिवादिक प्रोच्य मायादिक' ततः परम् । प्र्त्यादिकमुच्वायं पञ्चाशन्मातरकान्ततः ॥ 

वाराञ्च मूखविध्ाञ्च सर्व॑तत्त्वेन ततूपरम् | तत्त्वत्रयाश्चितं sla शोधयामि ततः स्वाहा ॥ 

स्वीकर्यादमुना युग्म दक्षवामक्रमेण F ॥ 

ॐ आद्र ञ्वङति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिज्यकति ब्रह्माहमस्मि 

सोऽहमस्मि बह्याहमस्मि अहमसित्र अहमेवाहं मां जदहोमि स्वाहा ॥ 

ॐ aaa पत्यश्चं बरह्म वदिष्यामि ad वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि 

तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मार अवतु वक्तार रवादा ॥ 

ॐ छन्दसाखषयो गावो यच्छन्दोद्यश्ता सुवसामन्द्रौः 

मेधया स्प्रणोत मुवि ख् वं मेणोपायत स्वाहा ॥ 

युग्मज्च स्प्रष्टा देदश्च शोधयेत् । पाणिभ्यां सवैदेदञ्च भरोञ्छयेदिति शोधनम् ॥ 

१०५ . 

वाससा कर 

क्षालयेद्धस्तयुगल्मथवान्यतभ्रेत् ॥ 

ॐ प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहं विरजा विपाप्ना भूयास स्वाहा || 

ॐ ghrcad जोवायवाकांशानि मे शुध्यन्ताम. ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं खाहा ॥ 

ॐ श्रङत्थहङ्कारबुद्धिमनः्रोत्ाणि मे शुध्यन्ताम, ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥ 

१९० 
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ॐ त्वक््चध्जंहाघ्राणवचांसि मे शुध्यन्ताम् ज्योतिसं विरजा विपाप्मा शासं स्वाहा ॥ 

ॐ पाणिपादपायुपस्थशब्दा मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरदं विरजा विपाप्मा भूयासं सवाहा ॥ १९५ 

ॐ स्पर्शरूपगन्धरखाकाशानि मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥ 

<, वायुतेजःसलिलमूम्यात्मानो मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं सूबाहा ॥ 

qanratiaa ब पेन्तत््व विशुद्धये ॥ 

तत्त्वशद्धिः विधायाथ खथापयेच्छकति
पालकम् | योगिनीनाश्च खंख्थाप्य ACTA ततः परम् ॥ 

वरिपाव ततः पश्चात् TTT A सन्दिशेत् | आचम्ननीयपालग्च प्रवत् स्थापयेद्बुधः ॥ १२० 

PATA न TAIT ATT | afrarasaaa वटुकादींश्च तपयेत् ॥ 

तत्तदभावतो वीरः सामान्यार्घ्यं ण तर्पयेत् | देवीपालाग्डत' बिन्दु" पूजाद्रव्योपरि क्षिपेत् ॥ 

gre AMAT भावयेद्देवतानयम् | भोगचावाष्रत' 
rs सूवी्धयोत्तद्नन्तरम् ॥ 

अथातः SITE वलिपचकणुत्तमम् | यावन्नो TSR दयात् योगिन्यां स्वेभूतके ॥ 

maar तथा राजराजेश्वरे च खाधकः | AHcAT विदान हि कथं Gat समाचरेत् ॥ 
१२५ 

अदत्त्वा BAUS कथ RAG पूजयेत् | आदस्त्वा वटुक्ादीनां यः पूजयति चण्डिकाम् | 

qa च विफला तर देवीशापः धरजायते | दक्षिणे वटके देयः Sat योगिनीवलिः ॥ 

सर्वभूते वकि EMA BATE पश्चिमे | राजराजेश्वरे मध्ये वकि दद्यात् खखाध्कः ॥ 

दद्विणादिचतदिषचु qaaatee fea) Tent पूयवत् छत्वा वडुक' तल चिन्तयेत् ॥ 

रकलितकपालः HSA दण्डपाणिः तख्णतिमिरनीको च्याखयज्ञोपवौती । 

ऋमखमयसपयीविघ्तविच्छेददेतुजयति चटुकनाथः सिद्धिद; साधकानाम् | 
१२० 

ध्यात्वा ठ AIS पूरव्तिबलिमाचरेत् | अङ गष्ठानामिकाभ्याञ
्च कटुकस्य वलि हरेत् ॥ 

„ जाया रमा देवीषुलवड्ुकनःथतः | पिङ्गलपदतो जयामारूवर परोच्य पिङ्कः ॥ 
(तेव च दमं afer IN! गृह्णयुगन्ततः | बहिजायान्तसुच्चायं वटकस्य महात्मनः ॥ 
„तेन OTE Aaa: || 

योगिन्यः कामरूपा निखिलणुणयुतास्तप्तकान्तस्वभावा 

gat, कड्ाखमाखाककितङ्खचतरी र्तवख्रोत्तरीया; | 
लिङ् पाशं कपार ग्टणिमपि द्धतः खस्मिताः खुपसन्ना 

अक्तानां साधकानामभिरषितफक' दयमानाः खवेशाः ¶ 
(लवो ्रूजयैव पश्चादपि af’ ददेत् | अङ.ग्ठमध्यमानामा योगिनीभ्यो बलि" हरेत् ॥ 

र छां रमा सर्वलिद्धिश्च योगिनोभ्यः | सर्वाभ्यो माककाम्यच इल्युतस्दञ्य ae ददेत् ॥ 

, र्या ततः STATE ततः परम् । सर्व॑ूतपति प्रोच्य भ्यो नमोऽन्तः समुच्रेलः ए 
च पमूतवलि' दत्त घ्ेवपाखवलि" हरेत । ततः सश्चिन्तयेत . ष्ोलनायकं खिद्धिदैतचे ॥ । 

१२५५ 
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निर्वाणं निर्विकल्प" निरुपमसकल निर्विकार क्षकारं 

दु र away तवहवदन' रोद्रमुन्मत्तमावम् | 

फर कारं वद्धनागं श्ुकुरितटमुख' भैरव ̀  श्ख्पाणिं 

खयाद्' व्योमनीठ' डमर्कसदित Bate” नमामि ॥ 

इति ध्यात्वा तु संपूञय वि" पश्चाजिवे्येत् । विष मायां रमां are’ विन्दुभूषितम् ॥ 

षड़ दीर्घःस्वरसम्मिन्ञ' स्वस्थान Gate च । इमं बलि पदस्यान्ते पूजां गृहयुगन्ततः ॥ 

खादान्तमन्तमुा क्षेवपाछ्वलि दिशेत् । क्षेबपालवछि' gat मध्ये दयात्ततः परम् ॥ 

इत्युत्खञ्य वकि" ददयाद्राजराजेश्वराय च । afsqrargana तपेयेद्टुकादिकम् ॥ 

एकल वा पथ्चवलि zara THATS | वामभागे स्थिते यैव सवैविघ्रदरो भवेत् ॥ 

दक्षिणे aca दद्यादुत्तरे योगिनीवछिम् | TF भूतवकि' दयात् केव पालस्य पश्चिमे ॥ 

` राजराजेश्वरं मध्ये वलि" दयात् खुसाधकः ॥ 

इति श्रीज्ञानानन्दपरमहंसविरचिते कौलावलीनिर्णये षषठो्ासः ॥ ६ ॥ 
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सप्तम उल्लासः 
अथ aa च पूज्ञाया विधानं यल यद्भवेत् 1 पूजादौ च जपादौ च जपस्यान्ते तथेव च ॥ 

पूजान्ते चाग्निकायान्ते भ्राणायामलयं चरेत् | प्राणायामषड्गच BAT साधकसत्तमः ॥ 

पीठपूजां Tait खकल्योक्तविधानतः | खकल्योक्तविधानेन ध्यात्वा देवों समाहितः ॥ 

हृतखरोजात् समानीय नासापुखपथा GA: | तेजोमयीं महादेवीं दौपादीपान्तरं यथा ॥ 

GTS ततः पश््चान्मन्वमध्ये समानयेत् | आवाहन्यादिसुद्राश्च दशंयेत्तदनन्तरम् ॥ 

FAAS: कयांदियमावादनी भवेत् | gag विपरीता चेत्तदा चै ख्यापनी भवेत् ॥ 
। विकित' खथियुगरू सचिघापनरूपिणो | अन्तरङ्गा्ठसुष्िभ्यां सन्निरोधनरूपिणी ॥ 
तस्या एव सुद्रायास्तजैन्यो Acs यदि | अवगुरूटनसुद्रे यममितो श्रामिता सती ॥ 
देवताङ्क Wy न्यासः स्यात् सकरीकूतिः | अन्योऽन्यग्रथिताङ्गुषप्रसारितकराङगछिः ॥ 
महासुद्रं ति कथिता परमीकरणे बुधैः | परिधत्य करौ पञ्चात् तजेनीमध्यमायुगम् ॥ 
कनिष्ठानामिकायुग्मं Wega’ He | Rage यमाख्याता अश्रतीकरणो aa: ॥ 
खस्कल्पोक्तविधिना Gat: सन्द्शयेत्ततः | दशंयित्वा ततो qa ताखलयपुरः सरम् ॥ 
छ्ोरिकाभिदिग्बन्धन gear जीवं न्यसेत्ततः | ॐेकिदासुद्रया aa’ स्पृष्टा पञ्चकेन वा ॥ ̀ 
तजनीमध्यमानामाः समं Beal TANGA | अनामायां क्िपेदुङदधां ऋज्ञ' द्त्वा कनिष्ठिकाम् ॥ afeata च विख्याता जीवन्यासे प्रकीर्तिता | मूलमन्त्रेण दौघात्मा a eee A i 
विवार पो्छयद्धोमान देवशुद्धिरितरिता | ततः सम्पूजयदुदेवीं वो इतौ दपचारः ॥ आखन' स्वागत पाद्यमरघ्यमाचमनीयकम् | मघुपकौचमस्नानवसनाभरणानि च ॥ 

` गन्धपुष्पे तथा धूपदोपनेवे्यवन द्नाः | (जयवा,) पाद्याष्याचमनस्नानवसनामरणानि च ॥ 
गन्धपुष्पे धूपदीपनेवेयाचमन' ततः | ताम्बरूखमचनास्तोल' तर्पणञ्च ततः परम् ॥ 
अघ्यं पाय निवेयाथ तथेवाचमनोयकम् | मघुपकाचमनञ्च गन्धप्रलून ङे aa: ॥ 
धूपदीपौ च Ata दशोपचारकं स्पृतम् । गन्धादयो Aare पूजा पञ्चोपचारिका ॥ 
उत्तमा मध्यमा चेव वुधेरक्ताऽ्रमा क्रमात् | अभाघे पुष्पतोयाभ्यां पत्रेण तदभावतः ॥ 

© ~ yn तेनै प तद्भावे सपण श्वेतेनाऽपि विशेषत; | तद्भावेऽक्तेनेव sey तदभावतः ॥ 
अभावे वारिणा वापि तदभावे च मानसैः | मूलान्ते देवतानाम ङेयुतश्च समुद्धरेत् ॥ 

यच्च शिरसाध्थं निवेदयेत् ॥ 
देयद्रन्यपदोव्येलं रत्वा च तदनन्तरम् | हदयेन तु पा 
वारुणोना चमन ` प्रोक्त तेनैव मघुपककम् | शिलामन्मेण गन्धञ्च पुष्पं नेत्रेण दापयेत् ॥ 
निवेदयामि वदने दद्यात् सवं खुखाधकः | पाद्यादिकं निवेद्याथ सानोयञ्च निवेदयेत् ॥ 
ततश्च पादुके Tal Ges स्रानमन्दिरे। नानारलसमायुक्तखर्णसिंहासनान्विते ॥ तलानोम महादेवीं साधकः शुद्धभावतः | धृतेनोदतन` कार्यं मनसा तदनन्तरम् || 
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सुगन्धिदिव्यतैटेन देवकन्यासदस््कैः | Gea : UGCA खगन्धजलपूरितेः ॥ 

आसिञ्च Garda भवानीं भक्तवत्सलाम् | नानातीर्थोदकैः शद्ध ग॑न्धराजसखहस््केः ॥ 

नागकन्यासदख स्त॒ किञ्नरैरप्सरोगणौः | पञ्चाग्डतैः पञ्चगव्यैः स्नापयेत्तदनन्तरस् ॥ 

नारि केखोद केनैव तथेक्षुवारिणा ततः | सप्तश्त्तिकया युक्तशीतखेन TSA च ॥ 

शीतलोष्णोदकेनैव तथा रलोदकेन च । सुवासितजकेनैव देव्याः स्नान समाचरेत् ॥ 

सदस्रशीर्बामन्त्रेण पावमान्या तथेव च | शङ्खा राटककम्भैर्त् देव्याः स्नान विधाय च॥ 

` ततः शुद्ध दुरश्च गाचमाजेनमा चरेत् | कार्पासं वाल्कल वाश्च कोषजं वस््रमिष्यते ॥ 

रक्तकोषेयवरुलश्च मदटादेऽयै परशस्यते | सपोताम्ब स्कौषभ्वा स्वदेवाय च उत् खजेत् ॥ 

विचि" सर्वदेवेभ्यो दिव्यांशुकं निवेदयेत् 1 नीकरक्तन्त यद्वद तत्सर्बल् fasta ॥ 

विचिलरागविपुटं कग्नहीन" चिवजैयेत् | वख द्यान्मदादेव्ये ATER त॒ कद्ाचन Il 

CHIN रक्तमाल्य' रक्तालद्करणन्तथा | दृतत्वाऽङ्करेपन" कार्य गन्धचन्दनसिहकेः ॥ 

पुनश्च पादुके दत्तवा मनोरमे साधकः | यन्लमध्ये समानीय नमस्कःयात् समाहितः ॥ 

ga: पाययादि कं द्वा पूजयेद्धि धिपू्॑कम् | यथोतपन्न' फल पुष्पं तथा द्या पलकम् ॥ 

चुष्पाञ्जलिधदानेन न भवेन्नियमसूट्वयम् | Aaa कटं दयादिति शाखस्य निर्णयः ॥ 

ज्ञानाख्यमुद्रया चेव पूजयेत् परमेश्वरीम् | अङ. गृ्ठतर्जनीभ्यान्तु ज्ञानसुद्रा ध्रकोलिंता ॥ 

मध्यमानामिकाभ्यान्तु अङ गु्ठाश्रेण साधकः | cater विमल' TT मूलमन्त्रेण पूववत् ॥ 

| मध्यमानामिकराभ्यान्त मध्यपर्वणि देशिकः ॥ 
यथा गन्ध" तथा चेव yd ददाद्धिचक्षणः 

1 Waal म्रलयोगतः ॥ 
अङ गुष्ठाप्रे ण धूपश्च yeat च विनिवेदयेत् | उत्तोखन' विधा aca 

अनामिकाडः again सैवेयन्तु निवेदयेत् | अन्यत् सवं सदा वीरः प्रद्याज॒ज्ञानसुद्धया ॥ 

दधिमधुघतेनैव मधुपर्कः प्रकीर्तितः । पायसं SAT दयात् MAA ` मधुसंयुतम् ॥ 

पिष्टकः मोदकञ्चैव ग्धं दधि तथा फलम् । areas ततो दधात् कपुरादि वासितम् ॥ 

qa तल AS’ दद्या दुपचारान्तरान्तरा | पुनर्माल्य' श्रदातव्यं गन्ध चन्द्नपङ्जम् ॥ 

दषणं चामरं छल" cigars निवेदयेत् । विधिवत् पूजन ̀  रत्वा त्प॑येत्तत्त्वसुद्धया Il 

HS STATA क्रायोगाद्वा हस्तस्य सर्वदा | अङः.गष्ठे भैरवो देवोऽनामायां चण्डिका सद्ा ॥ 

अनामाङ्ग्ठयोगेन तणयेत् कुखसन्ततिम् | TST AAs वश्यकर्मणि तर्पयेत् ॥ 

कनिष्ठाङः गुष्डयोगेन सूतम्भने TTA: । तज॑न्यङः. गुष्डयोगेन तर्पयेदभिचारके ॥ । 

दवं सन्तप्थं देवेशीं कलदरव्य्य थािधि । तपेणश्चाषटधरा कायं सकृद्वापि यथेच्छया ॥ 

नाचयेदेकदरुतेन तपयेननेक पाणिना | तर्पयित्वा महादेवीं ख्वीयक्रममथाचरेत् ॥ ` 

देवतामन्तिकं gala ऊसखमे विदितैः सदा । पूजाकाके देवताया नोपरि भ्रामयेत् करम् ॥ 

देव्ययुशं adicat ठु पृजयेदङ्गदेवताः | ध्यात्वा gage धीरो charges तथेव च ॥ 
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रूव रुव रुथाने समावाह्य पूजयेत्तदनन्तरम् | विना यो दि aa: प्रूजामिष्टदेवं यजेद् यदि it 
निष्डतिनास्ति तस्यैव नरकार्णवकोरिषु | तस्मात् Baa न गुरूपूजां समाचरेत् ॥ 
दिव्योघा गुरवो aa सिद्धौघा गुरवस्तथा | मानवौघाः समासेन पूजनीयाः TIAA: ॥ 
अथवा सवशास्त्रेषु गुरवः पू्वसूचिताः | येषु येषु च मन्त्रेषु ये ये ऋषिगणाः EAT: ॥ 
ते ते पूज्याः खपर्यादौ संोपाद्गदित- मया | अज्ञात्वा गुरुनामानि गुरुलितयमचयेत् ॥ 

चतुष्टय वा सङ्कोचो न च Ha eda: परम् | गुरुः परगुशश्चैव परापरगुरुख्ततः ॥ 
परमेष्टिगुरपचैव कथिता गुरव शुभाः । न जानामि ग॒सोर्नाम वंशाशुद्धिः कदाचन ॥ 

त्वत्पाद्म्बुजरेणनां कणमादेहि दासताम् | इति स्तवेन संस्तुत्य तस्मिन्निजणुर' यदि ॥ 
qa पूजयेदूयसरूतु तेन gst गरोभैवेत् | Tega विना चैव यदि पूजां समाचरेत् ॥ 
तदोषशमने चैव कःरपूजां समाचरेत् | Waa Heart cae” प्रपूजयेत् ॥ 
यल aa स्थितिश्चैव तल तं नाचैयेद्यदि | तन्मांसरुधिरेणीव पारणं तस्य जायते ॥ 
cits gaa पूजां विना ara’ करोति यः | aged परित्यज्य देवताशापमाप् यात् ॥ 
WANA देवतामेकामर्च॑यंश्चान्यदेवताम् | उभाभ्यां SAR शापं मन्लो BSAA! ॥ 
CRAY सवभ्रयल न ASAI यथाक्रमात् | संपूज्य देवताः सर्वास्तर्पयेत्तदनन्तरम् ॥ 
चह्माण्याद्यष्टशक्तो्च पूजयित्वा च तर्पयेत् | पुनः सम्पूजयेददे बीसुपचारेश्च विस्तरैः ॥ 
आसनं प्रथमं दद्यात् Tey दारुजमेव वा | qea’ वा चार्मणं कोषं मण्डपस्योत्तरे खजेत् ॥ 
पाद्य दश्वा महादेव्यै चार्घ्यं दद्यात्ततः परम् | श्यामाः gat cgay विष्णुक्रान्ताखनन्वितम् ॥ 
गन्धपुष्पाक्षतजवाकुशाध्रतिलसषैः | सदृ; सर्वदेवानामेतदर्व्यसुदीरितम् ॥ ` 
केवरं तोयमात्रेण तदाचमनमिष्यते | वासितन्तु anes: कर्तष्य' यदि रभ्यते ॥ 

सर्घ्यादिकं प्रदयात्तु गन्धाष्टकं निवेदयेत् । चन्ध्नागाखकपुरं चोरकुङ्कःमरोाचनाः ॥ 

जटामांसी कपिजटा शक्त गन्धाष्टकं विदुः । नानाविधानि पुष्पाणि वसखनाभरणानि च ॥ 

मारां दद्यात्ततो देव्यै गन्धचन्द्नमिश्ितम्। Bazaar दयाइधूप' दद्यात्ततः परम् ॥ 

- उशीरं चन्दन" quae aera | मधुना gadget शरु पोऽयं चरिडिकाश्रियः ॥ 
(अथवा) रोगरोगहररोगद्केशाः खुरतस्जत॒लधघुपलविरोषाः | 

घक्रतारहितवारिजमुद्रा धूपविंरिद खन्दरि भद्रा ॥ 
हरितकोमुरुतमथो नखी च मांसी जतु रोटजदेवदासः | 
कठ WS: सजंरसस्तथेव aE: कथितो सुणीन्द्रौ; ॥ 

(अथवा) अगुरूशीर्गुग गुलु शकराप्रधचन्दनैः | धूपयेदाज्यसं मिश्रं नोचिर्दे वस्य देशिकः ॥ 
र 9 4 संदिश raat . ॐ; 0 केवर WS yore वापि त् । एष कत्वा निवेद्य शाख्वत्मना ॥ 

न भूमौ स्थापयेद्धूपमासने च घटेऽपि वा । धृतप्रदीपं परथमं तिलतैरोड्भवं ततः 

ee 
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सा्षप" कठनिर्यासजात' वा वारिजोद्धवम् | प्रणवं जयध्वनिपदं मातः ater ततः परम् ॥ 

अनेन पूजयेद्घण्टामनेन परिवादयत् | तैजसं दारुजं वापि मास्तिक्यं दीपडष्षकम् ॥ 
अल दीपः प्रदातव्य" भूमौ नदि कदाचन | aa दीप भङ्र्वत नेलरज्ञनकारकम् ॥ : ६० 

gage’ दक्षिणे तु aaa तैकदीपकम् | अभितो दीपयेन्मन्त्री दीपमाखां घृत्चताम् ॥ 

कपूरवर्तिंकायुक्तां तेनैव वा परिश्रुतम् | वत्त i कपूरगन्धिन्या सर्पिषा तिर्जेन वा ॥ ५ 

आरोप्य द्रशवेदीपाचौ; सौरमशक्तिशालिनः | दीपावलि ततो दश्वा कुखदीप निवेदयेत् ॥ 
सौवर्णे राजते Het स्थानके कुडङमेन तु | दलाष्टकयुतं TH विलिख्य aa साधकः ॥ 

यवगोधूमदुग्धाचै : छत्वेन्दुरूपकं चरुम् | AIAG मध्ये च स्थापयित्वा ततः परम् ॥ ६५ 

नवदीप' क्षिपेत्तल मूलमन्त्रेण मन्वयेत् | सप्तधा तत उत्तोल्य नवधा भ्रामयेत्ततः ॥ | 

निरमयेन्महादेवीं qoara’ सथुचरन | ततश्च AAR BEIT भदशंयेत् ॥ 
दक्चिणेतरदस्तस्य बृदधागमकनिष्ठिका | दक्षिणे योजयित्वा तु कनिष्ठे THR बुध. ॥ 

वामे च दक्षिणाडगष्ठ साधको विनियोजयेत् | अन्योव्ययोगतश्चेव saga प्रकीतिंता ॥ 

Taal करूलदी पश्च नेवेयन्तु प्रदापयेत् | तैजसेषु च पात्रेषु प्रस्तरे वाऽब्जपलके ॥ Yee 

यशचदार्मये वापि ata’ कल्पयेदुवुधः | सर्वामावे ठ wet ख्वदरूतधयिते यदि ॥ | 

न दयात् TRS AS दत्ते ACHATA ATA | AAT TATA तु तन्निधाय निवेदयेत् ॥ 

andar asnclarafeatat: । न यहाति महादेवी दत्त विधिशतेरपि ॥ 
daa’ षड़सोपितं नानाविधफलन्तथा | नानाविधानि geht दता देये भ्यलतः ॥ 
na fata मांसश्च मतख्य' मुद्रां ततः परम् । दत्त्वा देव्यै प्रयतेन अन्न' वहुविधन्तथा ॥ १०५ 

विविध व्यज्जन cer कषायं तिक्तसंयुतम् । कटधमधुरूगेव परमान्न' ATTA ॥ 

शकंरादुग्धखरडादिभावित' पिष्ठकन्तथा । दुग्ध दधि तथा तक्र नवनीत' स THA ॥ 
शकःरामोदकं दयादन्य' नानाविधन्तथा । ater चोष्य ̀  Sata’ भक्ष्य भोज्यः निवेदयेत् ॥ 

अशक्तौ मनसा दयादेतव् कमे न Hata | चुट्लुक्च ततो दत्त्वा ध्राणसुद् शदशंयैत् ॥ 
चद्धानामाकनिषठाभिः ध्राणसुद्रा समीरिता । ब्रद्धामध्यातजनीमिरपानस्य श्रकीर्तिंता ॥ ११० 

व्यानमुद्रा ध्रदशिंता | कनिष्ठाभिन्नसर्वाभिषूदानस्य समीरिता ॥ 

amagar सर्वाभिर्डगकोभिः प्रदर्शिता । प्राणापानौ तथा व्यानं उदानश्च समानकः ॥ 

चतुथ्यं न्तोऽग्निजायान्तरतारा्ो afantag: | वामहस्ते प्रासमुदरा sraaa परिकीर्तिता ॥ 

पुनराचमनीयश्च दत्त्वा दैव्यै सुसाधकः। सयम्धुकुखुमं कुण्डगोलोत्थं रोचनायुम् ॥ 

कस्तूरकङकुभारक्तचन्दनानि TATA | गन्धपुष्प तथा माल्य रक्तपु्पादिभूषणम् ॥ १६१५ 

सिन्दूरं ase Tash पटणच्छकम् | द्रोणापराजितापुष्प" करवीरं जवान्तथा ॥ 
“ sada satan चरिडकाभ्ीतिकारकम् | दत्त चैव जवापुष्पे TEAARS TAA ॥ 

वृद्धानामामध्यमामि 
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mer Sq माहात्म्य वक्त्' नहि कदाचन | ताभ्ब्रूक्च ततो दयात् कपुरादिखुवासितम् ॥ 
at 

£ hits ae 
। a,  पुनमाव्य ध्रदातव्य' गन्धचन्दनखंयुतम् | aot पाठका छव" चामरं व्यजनादिकम् ॥ 

 अजादिवलिदानेन चख्डिकां तोषयेत्ततः। यलतख्ठु वलि" दयान्न दन्याद्ात्मना पुनः ॥ 

it ^ स्वदस्तैनं पशु हन्यात् Saat fiai विवर्जयेत् | यदि हन्यात् प्रमादेन रौरवं नरक व्रजेत् ॥ 

 छागादीनि वछि' दत्त्वा धूपदीप' निवेदयेत् 1 गहीत्वा शोणितं पाले Kate हृदयो RAR ॥ 

५ Aad aH शकरामथुसं युतम् | TAs महादेव्यै स्वे सौमाग्यदेते ॥ 
अभ्युक्ष्य रुधिरं धीरो वाग्भवेन प्रदापयेत् | शक्तिबीजेन चा द्द्यान्नाभेरूध्बमध्यो नदि ॥ 

ुष्पाजङिवियः द॒त्त्वा तर्पयेनिजदेवताम् | ततश्च ATH ष्ठो मन्वशुदधि खमाचरेत् ॥ 

श्रीत्वा मातृकाव ण मूरमन्ाक्चराणि च | क्रमात् करमादुद्धिरादृत्तिमेन्लशुद्धिरितीरिता ॥ 
आदौ मन्लविशुद्धय् aa’ qataa: परन् aoa विविधः भोक्त वाचिकोपांशुनानसम् ॥ 

| जिहोष्ठाधससंफुत्तेज॑पो यश्च saad । तज्जपः वाचिकं विद्धि जिह्वामालसुपकम् ॥ 
` मनसा मन्ववर्णस्य चिन्तन" मानसं र्तम् । वाचिकस्य शतं क यं कतोत्तरमुरपाशुना ॥ 

119 तस्माच्छतगुणं die मानसं जपसुत्तमम् | (थवा) निगद्श्च तथा qa; sqzarar निगद्यते ॥ 

अव्यक्तस्तसूफरदक्त, उपां शुः परिकीतितः | मानसश्च स वोद्धल्यरिचिन्तनाक्षररूपव)न् ॥ 

निगदेन g ase sana’ खसाध्वकैः | उपांशुख्मरणेनैव त्यः स्वि Su 
SQA Aaa AVIRA च 1 ATA TA जायते साध्वकर्य च ॥ 

^ प्राणायामं बड्ञ्व Heat ऋटष्यादिक्चरेत् | age ufa सच्िन्त्य हदि देवीं ततः परम् ॥ र 4 ९ 
। . स्वयं कामकलारूप भावयन् जपमारभेत् | जपस्यादौ शिवां ध्यायेत् ध्यानस्यान्ते पुनजपेत् ॥ 

|  अपध्यानसखमायुक्तः शीघ्र सिध्यति साध्रकः | ध्यान' कृत्वा जपेन्मन्व' गुरूक्तक्रपरतो चुधः ॥ 
सर्वे मन्लाः सिद्धिदाः eq; सत्यमेव न संशयः | ततः AIT MATS तोयेरभ्युक्य यत्रतः ॥ 
ॐ ही अक्षमालायै हन्मन्े ण प्रपूजयेत् | ॐ ATS ae महामार सवंसिद्धिखरूपिणि ॥ 
चलतु्ेगस्त्वयि न्यरूतस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव । पूजयित्वा ततो मालां गरदीत्वा दक्षिणे करे ॥ 
हतसमीपे समानीय न तु वामेन संस्परोत् । विना aA मन्तश्च कवचं AQAA: ॥ 

alata वामहस्तेन eae लक्षणम् | संख्या कृत! श्न्तिकरा च अक्चतश्च तथेव च ॥ 
ए मध्यभागे स्थापयित्वा समाहितः | तन्या न स्पृशेन्पराखामङ्गु्ठाप्र ण चाट्येत् ॥ 
४ Gana ATH समाचरेत् | निःसेतुश्च यथा तोयं क्षणाचनिन्च' रस्ति ॥ 
मन्लस्तचव saat द्विजानां सेतुरोरितः | श्राणा चन्दरविन्दुर्थ ओकारः सेतुरुच्यते | 
श्द्राणामादिसेव॒वां द्विसेतुरवां यथेच्छयां | aaa: समाख्याताः सर्वैव द्विजातयः ॥ 
वथा मन्ल तथा स्तोल' कवचच तथाविधम् । सेतु" विना waged तस्मात् सेतुः समाचरेत् ॥ 

धन मन्लवित् । पूवंबोजं जपन यस्तु परवीजन्तु संस्पृशेत् ॥ 
प्रत्येकं बीजमादाय अङ्कादूध 

१२० 

१२५ 

- १९२० 

१३५ 

१४० 
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सप्तम spre: | : ३६ 

अङ्गुष्ठेन विना यस्य निष्फलः स जपः सदा । एवभुक्तविधानेन विलम्बं त्वरित त्यजेत् ॥ ` | 

Fe प्रदक्षिणीकृत्य प्रजपेत् साधकोत्तमः | गणनाविधिसुद्छङ्ध्य यो जपेत्तज्ञपं पुनः ॥ i 

Dafa राक्षसारूतेन गणयेत् सर्वदा बुधः | अथवा करमाखायां मातृकायां तथेव च ॥ , १५०. 

नित्य जपं करे Hala g काम्य' कदाचन | नित्यजपे च होमे च यल संख्या न चोदिता ॥ । 

तत्रेयं गणना प्रोक्ता अशोत्तरसदसखकम्। अष्टोत्तरशत वापि लि शद्धापि कदाचन ॥ 

वि'शन्न्यून' न gate नित्यजापे च साधकः | यथाशक्ति AT इत्वा प्राणायामं विधाय च ॥ 

गोपयित्वा ततो भालां सथ्रसूनार््यवारिणा | तेजोमयं TIRE देव्या Tet BAIT ॥ 

ग्यातीति समर्याथ स्तुवन् घण्टाश्चं वादयेत् | विविधेन नति' ऊर्याषाङ्ककविधानकेः ॥ ` १५५ 

चिवुकेन सुखेनाथ नासया मरूतकेन च । ब्रह्मरन्ध्र ण कर्णाभ्यां ARTA: RIGA भवेत्. ॥ | 

(अथवा) उरः शिरोद्रथ्जिाचमनश्चरणवाकरेः | अशाज्घनमन ज्ञेयं नित्यहोमं ततः परभ ॥ 

नित्य नेमित्तिकं होमं eafeedg समाचरेत्। न कुर्यात् काम्यदोमं वै विना कण्डेन मन्लवित्॥ 

खद्क्षिणे छिखेद्धस्तप्रमाणं चतुरस्रकम् | अङ्गुरोतसेधसंयुक्त' बालुकाभिः समन्ततः ॥ 

ad मध्ये च षरकोणं लिखित्वा रोक्ष्य पूजयेत् | आधारशक्तिमभ्यच्यं FAA षडङ्गकम् ॥ १६०. 

ततो वहि' समुज्ज्वाव्य क्रव्यादंशं परित्यजेत् | शब्दाखमचुना मन्तो नै त्यां ञ्वख्दग्निकम् ॥ 

। आत्मनोऽभिमुखं कत्वा वहि संर्थापयेदुवुधः | अगन भ्रज्वाव्य मूखेन ज्वाटिनीश्च प्रदशेयेत् ॥ 

मणिबन्धौ समौ छृत्वा करौ तु प्रखताङ्णको | मध्यपरे मिलित रत्वा तन्भध्येऽङगष्ठको क्षिपेत् ॥ 

इयं स्थाञ्ज्वाछिनी Bat पस्मा होमकमेणि | अग्नि सम्पूजयित्वा ठ शिवशक्तिसमागमात् ॥ 

वहिमध्ये समावादय इषदैवीं समादितः । आवादन्यादिका मुद्रा दंयित्वा तु CAAA ॥ १६५ 

संपूज्य च महादेवीं हव्यं संशोधयेत्ततः | संस्थाप्य हवनीयश्च पूर्ववत् पोक्षणश्चरेत् ॥ ` 

` चतुधां शोधन" कृत्वा आज्यस्थालीन्तु सन्दिशेत् | पूवेवन्मण्डख कृत्वा पूनयेत् ू र्ववत्मंना ॥ 

aa gia’ विनिक्षिय aca’ तल निधाषयेत् | दशधा Foard ण अभिमन्ता इनेत्ततः ॥ 

प्रणवं yeaa: Mal इद्मग्गिश्च ङेयुतम् | तार भुवो वहिजाया इद्च वायवे पदम् ॥ 

ॐ खः Mal इदं प्रोच्य प्रजाधिपतये ततः | इत्याइतिवय' हुत्वा महाव्याहतिखंजञकम् ॥ = १७० 

हव्ये वहो तथा देव्यां आत्मन्यैक्य' विभावयेत् | Tega व जुहयात्ततः ॥ 

gered देवतानाम Syma समुचरेत् | ततः स्वाहा AGI मधा 

हविषा च हनेद्धरस्तिलेन THAT वा | अष्टोत्तरशतं वापि तदद् sue साधकः ॥ 

gaifacaata त्वय बिधिः | मांसेन मधुना चाञ्यैमत्स्यैः पुष्पैस्तिटेस्तथा ॥ 
अथवाद्शां Wee 

यने युदमिः डरु्यै्तथा फः | अपामानविववपनं ङ्ज सोमः ॥ ॐ 
करवीरेजेवाुष्यैरपराद्रोणकिंशुकैः [qa श्च 

FAS; ऊन्दैनीखरक्तो त्पटेस्त था ॥ 

सौगन्धिकेश्च बन्धुकैः केशरेध्चग्पङेस्तथा | जातीमिरमाखतीभिश्च मलिकाभिः meee ॥ ` 



Bo कौलावलोनिणये 

मनोरमेः TAA HS: Ta यथाविधि | अनेन विधिना मन्ली देव्या होमं समाप्य च ॥ 

पञ्चघाणाहतीमूैः षडङ्गानां षड़ाइतीः | yea  रश्वृन्द्' समावाद्य हुनेत्ततः ॥ 
करधादैकाहति" हुत्वा धत्थेकेन खुसाधकः । आहुतित्रितय' हुत्वा gazes भरयलतः ॥ 

पुनराचमनीयन्तु द्वा वही समानयेत् | संहारमुद्रया देवीं ॐ अग्नये ततः परम् ॥ 

वहिजायान्तमन्ले ण आहुतिलितय' हनत् । विखृज्याग्निञ्च देवश्च शङ्घण्य च वादयेत् ॥ 

१८० 

` तपयित्वा ततो देवीं चक्रष्थां परमेश्वरीम् | Zorg’ मधि deca शेषं कम समाचरेत् ॥ 

ततश्च कोलिकैः ate पान' कुर्यात् FSSA | पञ्चत्ल' महादेव्यै दत्वा न खनौकरोति यः ॥ 

दुली दरिद्रश्च भूट्वा नरकमाभ्-यात् ॥ १८५ 
नेषेयादि तथा सोऽपि देवनां शापभागभवेत् | रोगो ९ 

एकाकी नाचरेत् पान कौलिकैमयया सखद । पानञ्च विविधं श्राक्त दिव्यवीरपशुक्रमात् ॥ 

दिव्य' Sora. पान वौस्मेकान्तवासिनाम् | संस्कारादिविदीन' यत्तत् पान पशव VITA ॥ 

इति शरकानानन्दपसमहंसविरचिते कौराबलीनिरणये aa ATA: ॥ ७ ॥ 



अरम IETS: | 
४३ ait 

अष्टम उल्लासः | 
(18; 

कमं तस्य श्रवश्चयामि चवुवेरगप्रदायकम् | अन्नमध्ये cara Ta’ निमाय तल वै ॥ bi 

कारणैः पूर्णपालन्तु संस्थाप्य तल साधकः | षड् दी्ध॑मायया चैव षड्द्धन्यासम्रा चरेत् ॥ 

हतो ध्याघेदन्पूणा' परमानन्ददायिनीम् | 

आदाय दक्षिणकरेण खुवर्णदर्वोन्दुग्धान्नपूणामितरेण च रलपालम् | 

भि्चान्नदाननिरतां नवहेमवर्णामस्वां भजे THAT TAT SAL ॥ 

ag ध्यात्वा महादेवीं तलावाह्य खुसाधकः | तत्त्वसुद्रां प्रदश्याय AAA वदेत् ॥ 

पूरयदवनद्मुश्चायं नमः स्वाहा ततः परम् | तल सन्तर्षयेद्धक्तया अन्नपूर्णा" यज्ञे्ततः ॥ ne 

are भुवनेशानीं श्रीबीजं कामबीजकम् | हन्ते भगवस्यन्ते मादेश्वरोपदं faa ॥ प 

अन्नपूर्णे अग्निजाया त्वन्नपूर्णामनृ त्तमः | यथाशक्ति जपं BAT स्तुत्वा देवीं समादितः ॥ 

अर्चयित्वा ठ देवेशीं कौलिकाना्चयन्ति ये । पापिष्डास्ते चस्डिकायाः श्रसादभाजनं नदि ॥ 

नैवेद्यं पुरतो न्यस्त. दशनात् खीरूत' त्वया | साधुभक्तस्य जिह्ायामश्नामि कमलेक्षणे ॥ 

वसन्ति रूथ जिह्वायां शिवशक्तादिदेवताः | तस्मात् कौडिकवक्तो षु होतव्यं साधकोत्तमैः ॥ 1 

चस्डिकायाः भरियाकाङष्षो देवीभक्तान् यजेत् सदा | कोलानां लक्षणं वक्ष्ये यथातन्ाजसारतः ॥ 

निकृत्तदुःखसन्वष्टा विद्यागमविमत्सराः | कुखन्ञानरताः शान्ताः शिवभक्ता द्रढत्रताः ॥ 

कीत्यैमाने HS येषां रोमाश्चगड्गदस्वराः | आनन्दा युता वीराः कथिताः कौलिकेश्वराः ॥ 

सर्वधर्मोऽधिको कोके sont: शिवोदितः । इति ये निश्चितधियः प्रोक्तास्ते कोलिकोत्तमाः ॥ 

यो भवेत् कुरतत्त्वज्ञः कु्णाख्विशारदः | कुलाचनरतपुंसां कौलिकः सोऽधिकः सदा ॥ १५ 

FSA! FTAA कुठज्ञानान् कर्तान | प्रीतो भवति यो goat कौलिकः स शिवप्रियः ॥ 

पंञ्चतत्त्वस्वीकरणात् मूलमन्लार्थतत्त्ववित् | देवतागुख्भक्तश्चेत् कोटि
कः SATS दीक्षया ॥ 

दुलेभं सर्वरोकेषु कलाचायख्य दर्शनम् | यः शक्ती; स्वयमादूय कुखाभिज्ञांस्तथेव च ॥ 

अभ्यच्पै देवताबुद्धया गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। मादिभिः raga: सद्क्तया परितोषयेत् ॥ 

तेषु तुष्टेषु सन्तुष्टाः शिवाद्या; सवेदेवताः | कलज्ञानी वसेद् यल स देशः पुण्यमाजनः ॥ २० 

दरषानाद्चना तरय विसत्तकरसुदधरत्। कुलन्ञानिनमाटोक्य खग्देऽन्यगहे स्थितम् ॥ 

समायान्ति सुदा तल योगिन्यो योगिभिः सह । प्रविश्य रयोग जते पितृदेवताः ॥ 

अत् रतं छल निष्ठानां तद्देवानां छृतं भवेत. । देवाः कुलप्निवाः सव तस्मात् कौलिकम्येत ॥ ̀ 

कखुधर्मपरा द्ये ते AAW च का कथा ॥ 
्रह्मन्दराच्युतरुद्रादिदेवता सुनिराक्षसाः | sa ब 

ल तुष्टा चरिकाऽन्यल तथातः ल्यात् सुपूजिता | eas shat सम्यग् यथा तुष्टा दि AST ॥ द ¦ 

बत् फालं कौलिकेन्द्राणां पूजनाह्यभते Bet: | TAs AIA यात्तौर्थैख्तपोत्रतमखेः सद ॥ 

पूजञनाजपनाद्धोमात. gad विविधन्तथा | क्तोलिकर्य भवेद् ठ्य्थं कोलकं यो ऽवमानयेत._॥ 

& 



श्मशानं तद्गृहं विद्धि पापिष्ठः श्वपचाध 
` तदान frend विदयादाताऽपि नरकं व्रजेत. | 

oh पयले न आसनानि प्रदापयेत् | ततः कौराः खियः सर्वां sare पाणिपादकम् ॥ 
` "गम्य प्रवि 

~ कोरावलोनि्णये 

मः | wots’ परित्यज्य यच्चान्यस्मै प्रदोयते ॥ ९ 

पापाचारसमायुक्त". सर्लोकवदिष्छतम् ॥ चायते दि gene छुख्योगोश्वरा्पितम् | sede: VEISt पुण्यं कोटिगणं भवेत् ॥ . ३५ 
कि धनवेहभिसुसतत् एण्य नैव गण्यते । तस्पात् Gia न सर्वावस्थासु सवथा ॥ 
Some भूत्वा ङलन्ञानिनम्ंयेत् | नन्दन्ति पितरः सर्वे गायन्ति च पितामहाः ॥ 
भपितामहाश्च नृत्यन्ति HR गृहमागते । य्ञकोटिफरं तस्थ वाजपेयशतानि च ॥ 
ददाति कौ केभ्यर्च विन्दुमालाछिसङ्कमात् | परथिवी देमपूर्णां च क्पकोरिप्रदानतः ॥ ^ 3 

तत्फलं स्परशानाज् नात् HER यागमन्दिरे | कौकिकेषु Tag प्रसन्ना चण्डिका भवेत् ॥ # 
8 ̀ कीरतितो gat बन्दितो भाप्ितोऽपि ar | पुनाति ककधर्मिष्डश्चण्डालोऽपि यद्र च्छया ॥ 

: = समर्चयेत् ॥ चापि मूर्खो वा उत्तमो बाऽधमोऽपि वा | asda शिवः सोऽपि तस्मादुयलात् BAA | धन्यः 
Sa: सलु लोकेषु पुरषः क्षीणकदमषः । यतूसमीपं समायान्ति कुलाचार्याश्च साधकाः ॥ 

“ha as समानीय wags विशेषतः | खशक्तिं वीरशक्तिं वा दीक्चितां ग़दिणीमथ ॥ 
त्वा पिवेदुदरग्यमिति शाखस्य निर्णयः | अनिवेद्य तु यः शक्तौ कुलद्रव्य' निषेवते ॥ | 

ATS विफला तस्य देवता न प्रसोदति | चिना यन्त्रेण या पूजा विना मांसेन तर्पणम् ॥ 
शक्तया तु यतूवानं ततस fend भवेत् । आहतो यो निवर्तेत अनाहुतोऽपि यो विशेत् ॥ 

मध्ये स पापी स्यात् सवधमवदिष्तः | erat योनिमाखस्व्य नरकान् प्रतिपद्यते ॥ Wren 

cue शेक मुद्राभिः Wash: । खी णामन्वतमं स्थानं पुंसामन्यतमं पथक् ॥ = ५ 
मिथन त्वा कमात् समुपवेशयेत् | TSHR वा AEH चक्राकारेण वा ऽथवा ॥ 

तन जातिभेदं करोति यः | त भक्षयन्ति योगिन्यस्त' शपेचण्डिका सदा ॥ न 3 

fay S चक्र ऽस्मिन् सर्वे शिवसमा; 
इत भेरवीचकर 

९९9 

; । खगोदिषुण्यरोकेषु देवादन्यो यथा न दि ॥ ‘ 

शिवशक्ति चक्रमध्ये तु साधकाः | पुरूषाः शिवरूपाङ्च देवीरूपाः खियः सदा ॥ 

शक्तीनां = स्ागचक्रमधे समर्चयेत् | संस्काराजज्येष्टक्रप्रतो खुरे गन्धचन्दनैः ॥ 
क So तिलकश्च सहाश्चतम् | कृत्वा विरेपन' माव्य धयत् साधकोत्तमः ॥ 
हेतुपानं € GR पालं कृत्वा मनोरमम् | नयनाग्निवाणखंख्यातैः कर्षन्तु साधकेन च ॥ _ Raat भकलंब्यमिल्यतः 
क यक्त gears | इत्यप्यधिकपालन्तु न क cag साधकैः ॥ 

Tea IY ee यथाक्रमात् | ततः श्रीगुरूपादाय साश्चात् परशिवाय च ॥ 

५५ 



ate BTS: ४३ 

anid 2aadad समर्पयेडयथाक्रपात् | दत्त्वा ष्तरसं पूर्ण Gest तदनन्तरम् ॥ 

योषिदुभ्यस्त्ववशेषन्तु वीरेभ्यश्च ततः परम् | HSA कुलीनाय HOAHA कापयेत् ॥ 

qari qantas शक्किभ्यः शक्तिपालकम् | वीरभ वीरपालन्च भोगपाल ̀  ख्यं पिवेत.॥ ~ ६० 

साश्चादयदि ग्न स्यात्तदा तोये विसर्जयेत् | Gagan ततः AT गदीत्वा पालसुत्तमम् ॥ | 

ध्यानं कुर्यात् उश्वादेव्या यथाशाख्त्रमाणतः | age मथ्यमाने g श्चीराब्दौ खागसोत्तमे ॥ ` 

anced gat देवौ कन्यकारूपश्रारिणीम् | TAAACATHIT HAVATT RA ॥ 

AMMA नीरजायतलो चनाम् | आनन्द्शिखरे जात ATA महेश्वरः ॥ 

तयो्थोगाद्धवेदुव्रह्या विष्णुश्च शिव ca च । तस्मादिनां सुरादेवी Wise तां भजाम्यहम् ॥ दण 

ag ध्यात्वा quae सप्तवारं जवेत्ततः | तस्योपरि ततो वीरः प्च Bat: द्शयेत् ॥ 

Sanh ततः पश्चादर्शयेच पुनः ga: | ताकलवकोटिकमिः ऋत gq बन्यनय्॥ 

पूवे वत्तर्पयेत् aft आनन्दभैरधं तथा | आनन्दभैरवीं देवीं गुरुपङ्क्तिं भरयलतः ॥ 

इदेव रदिमरन्दं गणेशं शलो्पारुकम् । age Acasa योगिनीं डाकिनीन्तथा ॥ 

मद।भूतान् fraziga acta यथाक्रप्रात् | अवद्ध भेरवं देवमर्त्वा गुख्तणंणम् ॥ ७० 

पशुपानविधौ पीत्वा वीरोऽपि नरकं ANT | गु पड ् ोरसन्त-यं chase तथैष च ॥ 

यः पिवेत् कौलिको ged तशय पानन्तु पारम् । ear विन योऽपि तद्रव्यं भोक्तुमिच्छति ॥ 

स महापातकी भूयात. सर्गध्मेवदिष्छतः | सेवेत मयमांसानि घष्टश्च पातकी भवेत् ॥ 

मन्लार्यस्मस्णार्थन्तु मनसः eqrizaa | सेदपाशवि निमुंक्तो Aad स माचरेत् ॥ 

सेवेत य: gaia म्यादोनि स पातक | प्रष्णयेदुदेवता प्रीत्यै तत्त्वमां सानि साधकः ॥ 

पञ्च द्वा निषेवेत अन्यथा पातकी मघेत.। यागक्।लं विनाऽन्यल दूषणं जायते सद्ा ॥ | 

यः शाख्विधिमुत्खञ्य वर्तति कामचारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति परत्र न परां गतिम् ॥ 

स्वेच्छया वर्तमानो यो वोश्चाखंल्कारवर्जितः.। न तरय सगतिः काऽपि तपसा खङ्ूतादिमिः ॥ 

पू्णाभिषेकथुक्तानां पानमत्यन्तमिष्यते । पूर्णांभिषेकदीनानां पानमत्यन्तदुरगतिः ॥ 

अरुत्वा कौलिकाचा रमयद्धा गुखपा काम् । येऽस्मिन् चक्रो श्रवर्लन्ते तेषां हिंसन्ति भैरवाः ॥ ८० 

अदो श्चितैरना च शमुद्रामन्वविवर्जितेः | जपपृजा विना नैव न कार्यं द्रन्यभश्षणम् ॥ 

Ba व जयते । मन्लखंस्का रशुद्धात्मा अखिपानं समाचरेत् ॥ 

-वविमोचकः | विंचारयेत्ततो वीरः सत्तकंण विशेषतः ॥ 

सिद्धान्न" yaa frac शम्बूकसम्भ चम् | काञचिकं कासमद॑च तथेव च शिवाध्रतम्॥ = 

aag यदि न दोषश्तदा सरं न दोषभाक् | खुरा पीत्वा द्विजो मोदादनिव गा खसं पिवत् ॥ = ̀ <५ 

इति मन्वादिशास्तरषठ निषेधः परिनिश्चितः । मोदादज्ञानतः पीत्वा saat विधीयते ॥ 

aqua दूषणं प्रोक्तं धरावशिवि्त' तदैव दि । देवान् पितन् स्म्य ALMA कवत्मेना ॥ 

७4 

भक्चणान्नरक याति नि 

जायते देवताभावो AAs 



va i निरहङकारिणाञ्चैव न निषेधो न 

hel RF 

। ज्ञानतो भैरवीचक्र ्षानिनां नैव इषणम् । गुर स्प्ररन् पिवन्मयं खादन्मांसं न दोषभाक् ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मधे न च मथने । यथा mag विप्राणां सोमपानं विधीयते ॥ ¦ 

^ मद्यपानं तथा कायं समये भोगमोक्षदम् | फलाथिनामह्धारवतां दूषणमेव दि ॥ 
नवा fares | पाने भ्रान्तिभवेद् यख्य gut स्याद्रक्तरेतसोः ॥ ` शुचो चाऽशुद्धताभ्रान्तिः पापशड्ा च मेने । स भरष्टः पूजयेचणडीं देवीमन्ल" कथं जपेत् ॥ 

¢ 

+ रगौ get मवेत् सोऽपि सरथं नरकं वजेत् | तस्माददधे तभावेन साधकः पञ्चमं भजेत् ॥ पावः ब्रह्मा खरा विष्णु रसादो az 4 
भय रवो देनो मद शक्तिः सभौरिता | अदो yay मद्य हि Mata विद्शानपि ॥ 

एव च । आनन्द; शेखरः परोक्त आनन्दस्तु सदाशिवः ॥ 

खरा शक्तिः शिवो मांसं तद्धोता भैरवः स्वयम् । तयोरोक्यसमुत्पन्नमानन्ध्" मोक्ष उच्यते ॥ भानन्द् ब्रह्मणो रूपं तच्च देहे प्रतिष्ठितम् | तस्याभिष्य्जकं net योगिभिस्तेन पीयते ॥ ost विचिन्त्य मतिमान् तत्त्वशोधनमाचरेत् । पू्थ॑वद्धिधिना वीरः पालस्य वन्दनं चरेत् ॥ 
भ्रीमदुभैरवशेखरपविलसचन्द्राखताश्चावितं ; १६ , क्षेताधीश्वरयोगिनीगणमहासिद्धै; समासेवितम् | 
आनन्दार्णवकं मदात्पकमिदं साक्षाच्तिखण्डाशुतं 
बन्दे श्नीप्रथम' कराम्बुजगतरं पाल fanfare ॥ बन्द्यित्व। ततः पालं पञे द्धक्तिपरायणः। जानताऽजानता वापि यन्मया क्रियते रिवे ॥ तव कृत्यमिदं सवमिति मत्वा ames मे । इति स्तुत्वा महादेव मन्योन्यवन्द्नञ्चरेत् Il | SSR पुरतो लच्धवा गरृहामीति स्वयं वदेत् | ज्ञपस्वेत्युजञातो WRIT वा HAAR: ॥ Tels स्वयं सिद्धो वद्धपद्मासन; सुधी, | सव्येनोद्धत्य Way Wat छत्वाऽपसन्यतः ॥ विखासाद्धनयोगेन न क्याद् द्ष्यभक्चणम् | नोद्धरेदेकदरूतेन न पिवेदेकपाणिना ॥ 

ततः सञजिन्तयेह् देवी प्ररुतिं परमां कलाम् | आत्मप्रुकलिकोणस्थे कोरिकूय॑समभमे ॥ रडलीशक्तिचिहो इनेद् दन्यः समन्वकम् | सशब्दं न पिचेद.द्न्य' न विन्दु पातयेदधः ॥ ` सशब्दं यो सुखं Hale कुख्देव्यास्तु तर्पणे | रौरवं नरकः याति Wag eI TAA ॥ विना asda यतुपरानं केवलं fags नम् | तस्मात् भचरदयेव्व्थं यथाकमविधानतः ॥ 
धकासने निविष्टा ये भुज्ञानाश्चैकभाजने | पकपातर पिवेडद्रन्य' ते यान्ति नरकं किङ ॥ उच्छिष्टः न स्पृरोचकरे कुलद्वव्याणि सवया | बदिः क्षाल्य च करौ कुलद्रव्याणि दापयेत् ॥ 
नैकहस्तेन दातय" न मुद्रावजितं war | निष्ठीवनं ae मूजमश्रोवायुविसजैनम् ॥ 

चक्रमध्ये तु यः कुर्यात् स भवेद् यो गिनीपरशुः | Weta प्रलापश्च वितण्डां 1 MUSA भयं क्रोधं चक्रमध्ये विवजंयेत् | न पादाभ्यां स्परत् सा १ ४ न पालं चारयेत् ena कुर्यात् waa | सशब्द नोद्धरेत् पातर तथैव च न पूरथेत् ॥ . 

६५ 
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अष्टम TATA: | 

नान्योन्यं ताडयेत् Wa न पालमानयेदधः | साधार wate Taras न निःक्षिपेत् ॥ 

fread न करवीत न पालं भ्रामयेत् कदा | न पाल छङ्कुयेद्धोमान् उत्श्चि य. न च पातयेत् ॥ 

, समीनख पुनः पाल भव्या यथाक्रमम् | वन्दयेचच पुनः पालं इमं मन्लं स्मरेडवु धः ॥ 

ag मीनरसावदं दयितया दत्तश्च पेयादिभिः 

किञश्चिचश्चलरक्तपडजद्वशा तस्यै समाचैदितम् । 

वामे arg विशुद्धिशद्धिकरणं पाणौ निधायात्मके 

बन्दे पालमहं द्वितीयमघुनाऽऽनन्देकसम्बद्धं नम् ॥ 

पू्ववत्त्पणं कत्वा त॒तोयश्च समाचरेत् | सुद्रया सहितं year चन्दयेत् Tagaag ॥ 

सर्वान्नायकराकलापकटिलं कौतूहलयो तक 

इन्द्रोपेन्द्रमहेन्शम्थुवरुणब्रह्यादिभिः सेवितम् | 

ध्यातं देवगणैः परं सुनिगणै्मोश्चार्थिभिः सवेदा 
बन्दे पालम ततीयमधुना खाट्मावगयोधक्षमम् ॥ 

ूर्ववत्त्पयिवा तु चतुथं बन्वयेत्ततः ॥ ̀ 
मद्यं मीनरसावहं हरिदरब्रह्मादिभिः पूरितं 

मुदामैथुनधर्मकर्मनिरतं श्चारा्ठतिक्ाश्रयम् | 
आचार्या्टकसिद्धिभैरवककामासेन संशोधितं 

पायात् पञ्चमकारतत्त्वसदितं Wa चतुथं नमः ॥ 

पूववत्तपथित्वा तु पञ्चमं वन्दधेत्ततः ॥ 

आधारे थुजगाधिराजबल्ये पालं महीमर्डष्टं 

मयं सप्तसमुद्रवारि पिशितं arst च दिग्दन्तिनः | 

सोऽह भैरवम्चयन् प्रतिदिनं तारागण रक्षित 

आदित्यप्रसुखैः खराखरगणैराज्ञाकरेः किङ्कर; ॥ 

पिवेत् तु तत; षष्ठ पालं संपूज्य मन्लवित् ॥ 

our चामरभद्र पीडपरमानन्दोदितं दीपनं 

Hat राज्यमनोरमां TART सायुज्यसाघ्राज्यकम् | 

नानाव्याधिभवान्धक्कूपहरणं जन्मान्तरं नाशनं 

श्रीमत् Galatta दरिरसं पालश्च षष्ठ भजे ॥ 

पूर्ववत् तर्ष॑णं रत्वा सप्तमश्च समचयेत् ॥ 

ड जाग्रतस्वप्रखुषुपितू्॑परमं चैतन्यं साक्षिधदं 

fra. gareacatad युतिधरं ज्योतूल्लाकलाव्यापितम् | 

SS भना 

& 

१२५ 
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इडापिद्कखामध्यगा लिवख्या सत्कुख्डल्ी चोर्ध्वगा 
पाल सक्तमपूरणेन पस्मानन्दाधि कं पातु माम् ॥ 

एमि; प्रवन्ध्य पालानि aa’ साधकसखत्तमः | saa Gandia देदान्ते भैरवो भवेत् ॥ 
पीत्वा सप्तमपालञ्च शान्तिख्तोल' पठेत्ततः ॥ 
 यस्थाचनेन विधिना ratte कोके ध्वमेप्रसिद्धमिति कामक saa | 

A तं सन्ततं सकटसाधकचित्तच्रत्ति" चिन्तामणिं कुख्गगाधरिपतिं नमामि ॥ 

रक्ताम्बरं ञ्वलनपिङ्खनराकखापं भाखावरीकुरिखचन्द्र्चर प्रचण्ड | 

वाखाकधातुकनकाचख्ध्ातुवर्णं देवीखतं वटुकना थनं नमामि ॥ 

Rtg ङरगणेशो विघ्नखङ्खानशेषाचुदयतु Foaat पूर्णतां साध्वकानां | 

पिवतु वटुकनाथः शोणितं निन्दकानां दिशतु सकरूकासान् क्तोचिकानां गणेशः ॥ 

धर्मो जयत्वलिल-खोकखुस्वावदोऽयं नश्यत्वधर्ममखिरं agg ager | 

आगी्व॑चांसि समन्त्वश्तोपमानि शापाः पतन्तु समयद्धिषि योगिनीनाम् ॥ 

याश्चक्रक्रमभूमिकावसतयो नाडीषु याः संस्थिताः 

at: कायोद्धतसेमक्रूपनिखया याः संस्थिता stags | 
उच्छसो्मिंमरुत्तरद्धनिख्या निश्वासवाताश्च या 

eat देव्यो स्पुपश्चमक्चणपरारक्तप्यन्तु Hissar: ॥ 

देदख्थास्िरदेवता गजश्रुखाः क्षेजाधिषा भेरवा 

खोगिन्यो azarae यश्चपिदरो वेतालकःाश्चेरका: | 

अन्ये भूचरा; Gat दिविचरा भूताः पिशाचा ग्रहा 

eau gaganes faa: पानं सदीपं चरू ॥ 

सत्यश्चेत् गाख्वाक्यमेव पितरौ देवाश्च चेत् योगिणो 

प्रीता चेत् परदेवता यदि wag वेदा प्रमाणं हि चेत् । 
शाक्तेयं यदि दशनं भवति चेत् आज्ञाऽप्यमोश्राऽपि चेत् 
सत्यश्चापि च कौटधवर्मपरमं स्यन्ते जयः सर्वदा ॥ 

शिवादयवनिपयेन्तं बह्यादिर्तम्बसंयुतम् | कालाग्न्यादिष्िवान्तञ्च ang यज्ञ न तृप्यतु | 

सम्पूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणाश्च तपोधनानां | 

देशस्य TPE RSET राज्ञ; करोतु शान्तिं भगवान् गणेशः ॥ 

शिवमस्तु सव्रजगतः परदितनिरता भवन्तु भूतगणा; | 
दोषाः प्रयान्तु शान्तिं Basta: खलीभवन्तु ॥ 

नन्दन्तु HOUMA नन्दन्तु कुल पुलकाः | नन्दन्तु च कूलाचा्थां ये चान्ये कुख्पालकाः ॥ 

ESE 
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नन्दन्तु साधकाः सर्वे विभीषन्तु च दूषकाः | अवरूथा शाम्भवो नोऽस्तु TEAS गुरुः सदा ॥ 

अनेककोख्यः कुख्यागिनीनामन्तर्वहिः कौलिकचक्रसंख्थाः | 

निपोयमरानैन Tata प्रोताः प्रसन्ना वरदा भवन्तु ॥ 

यै चे पापधियः खदूषणरता मन्निन्द्काः पूजने | 

देवाचारविमदं TELAT भ्रष्टाश्च ये साधकाः | 
gel च क्रमपूवमर्जनविधौ ये कौलिका दूषका 

रतै ते यान्तु विनाशम समये श्रीभैरवस्याज्ञया ॥ । | i 

साधकानाञ FET, सदेवान्नाय दूषकाः | डाकरिनीनां सुखे यान्तु ठताूते पिशिकैः सदा ॥ a 

दति edia’ पठन् पानं Hala साधकसत्तमः ॥ 
- ॐ मूटाज्ञानकदम्बकाननकटोराभ्निखरूपां परां 

ज्ञानष्वान्तसमस्तसंशायधिया पूण सखुधाधारयां | 

भगं मोक्षकर सभावणकरं मधि ज्वलन्तीं परां 

` देवीं वक्षसि सं ्षपन्ननुदिन पाल" भजे चाष्टमम् ॥ 

ूर्ववत्तर्पणं कत्वा नवमञच प्रपूजयेत् ॥ 
ॐ मन्थे ब्रह्ममयं समस्तजगतां सारं महत् शाश्वतं 

gaa मवभोगचश्चङ्धिया स्यूखाङ्ति ध्यायताम् | 
अस्माकं द्रवरूपतां करणया oa’ azazea 

aqata नवमं पिवेच नियतं मुक्तिश्च मुक्तिप्रदम् ॥ 

सदस्नारे गुर" ध्यायन् हृदि देवीं तथेव च । fet जपसाधनं शिवोऽहमिति चिन्तयन् || ५६ 

यथाविधिसमभ्यच्यं BEA HS | | 

` ॐ वामे चन्द्रमुखी मुखे च मधुरं पालं कराम्भोरुहे 
git श्रीगुखचिन्तनं भगवतीध्यानास्यदं मानसम् | 

जिह्वायां जपसाधनं परिणतं कौलक्रमाभ्यासनं 

aqata’ दशमं पिवेष्च परमं भुक्तिश्च सुक्तिपरदम् ॥ 

नाहं कर्ता कारयिता न च कार्यं नाहं भोक्ता मोजयिता न च भोज्यम् । 

नाहं दुःखी दुःखयिता नच ea सोऽहं प्रत्यक्चितस्वरूपोऽह मात्मा ॥ 

ववं सञ्चिन्त्य वीरेन्द्ः पुनः पानं समाचरेत् ॥ 

ॐ, वामां TAR BINS अधरे wa’ जपन्मानसे 

कीणावेणुसवावयन्लविधिवह्गायन
्ति पञ्चोरसः। 

ीद्ाकेलिकतूहखेन कमखालावण्य
रीखोरसः 

पानोह्लासविकासपू्णीसमये पालश्च एकादशम् ॥ 

९५५ 
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।  खपादस्थितदेतः्च न दाद् भैरवाय च । दत्ते च सिद्धि्ानिः स्याद् द्रेवताशापमामू्यात् ॥ 
५ कचित् यदच्छया परा्षमन्यमन्यन्तु भक्तितः; | आदाय स्वीयपालश्च पिवेद दन्यः गुरू Big ॥ 

| गच्छक्तिघूतानाञ्चं गख्ज्येष्ठकनिष्टयोः | उच" मश्षयेत् ख्रोणां ताभ्य नोच्क््टम पथ ह 

, अन्यथा चक्रमध्ये तु पतनं साधकस्य च । एाक्य. fess’ पिवेद् द्रष्य चीरोच्छिष्टच TAT ॥ 

। ` शक्तिवीरपरसादेन किन्न सिध्यति भूतले | कनिष्ठेभ्यः स्वशिष्येभश्चोच्क्न्व प्रदापयेत् ॥ 

दात् स्नेदेन sa: स मवेद्पदां पद्म् | यावत्न चलते gfe यावन्न चरते AT ॥ 
maa पानं sata पशुपानमतःपरम् | मन्लासूफर णार्थ ब्रह्मज्ञान स्थिराय च ॥ 
| । अदानं ध्रकर्लव्यं छोलुपो नरक aha पीत्वा पीत्वा ga: deat पतित्वा च महीतले ॥ 

ष उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजैन्म न विद्यते | अिमीनाङ्खनासङ्गे यत् खुखं जायते नणाम् ॥ 

तदे ae विदुषामवुध्वाना्च पातकम् | चक्रमध्ये घटे भग्ने पात्रे च पतिते तथा ॥ 

oy ‘ ्रव्थस्य पतने भूमौ भिन्ने WTS तथैव च | Aaa च तच्छान्त्यै GATT समा चरेत् ॥ 

te पाययित्वा यथायोग्यं पीत्वा च साश्वकोत्तमः | पूववत् तर्षथेदुदेवीं परिवारसमन्विताम् ॥ 

a पुन्माल्यादिकं द्वा गन्ध चन्द्नमिशधरितम् | ad दीपं तत; पश्चादर्पणं चामरन्तथा ॥ 

र Wa eas वादयेत् खुमनोदरम् 1 य याशक्ति cad छत्व प्रदश्िणीकृटय AMAT: ॥ 

१, खयुष्पाध्याघ्ठतं नोत्वा उात्मानञ्च छमर्सयेत् | ॐ इतः qa ततः arora faze ततो वदेत् ॥ ` 

न ध्मौधिकारततो जाग्रत् स्वत्रखुषुत्तावसख्यास्छ च | कपमेणा मनसा वाचा हरूताभ्यान्छं ततः TRITA Il 

sata च frat च यत् छतं Aen ततः | aga’ प्रोच्य तत्सर्वं मां मदीयज्च सं चि्लेत् ॥ 
Ra श्रोमदिश्यन्ते देवता च पदे ततः | खमपेणं ततः पश्चादेतेनैव समर्पयेत् ॥ AGA ततो द्वा ARTS वदेत्ततः 1 पुनराचमनोयञ्च दया ददरेढयै पुनः पुनः ॥ 

समसख्तावरणं देव्या अद्ध std विमाव्य च | मघ्यैपाल ततः ततोन्यं साधकोत्तमः ॥ 

eae ea eis निवेदये ततः परम् । तेजोमयीं महादेवीं संहारसुद्था दि ॥ 
नासापथात्. समानोय निर्माल्यवासिनीं यजेत् 1 निर्माव्यङखमैरदेवीं प्रणम्य गरूपाढ काम् ॥ 

मक्तिभावे ततः पश्चात् घ्राणाया मषड्ङ्गको | scat ese विमाव्या्च aran सिथरमानसः ॥ 

ब्रह्मरन्ध्रे रोः सथाने यन्ललेपन्च धारयेत् | नास्तिकेभ्यो न पशुभ्यो न सूर्खभ्यो भ्रदापयेल् ॥ 

कुखीनाय च दातव्यमथवा जखमध्यतः | नैवेदं चख्डिकादेव्या वाज्छन्ति विवुभ्वाः सदा ॥ ` | i 

तस्माव् देयं सदा पुष्प ब्रह्मणे विच्णवेऽपि च 1 way शुक्राय खूर्घाय गणोशाय TATA च A न १८० 

MAT वर्णायापि वायवे धनदाय च | ईशानाय म्ष्देवीसाधकाय प्रक्पयेत् ॥ 3 

अथवा तमू च गर्ते वा शचिदैशके | aaa: साधकश्च ठ निर्मास्यानि सम्पयेत् ॥ हः 

शक्तिभ्यः साधकेभ्यश्च दत्त्वा निस्माव्यचन्दनम् | aed गन्धं ततो दत्त्वा आत्मदरदं ततोऽपयेत् ॥ १८५ ` 
अथवा काररेत् पानं मधुना वीरसाधकः | श्रीपालग्रहणं Beat आदौ an’ करोति यः ॥ 
पशुपानं भवेत्तख्य Tafa स साधकः | अर्ध्यां ततो वीरः सामयिकेम्ो निवेदयेत् ॥ 
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TAILS साधकश्च घ्रः शेषमात्मनि योजयेत् | प्रवन्धे पूर्णपावश्च प्रगृह्य साधकोत्तमः ॥ । 

देहं मन्लमयं विधाय पुरतः कृत्वा गुरोबेन्दनम् । 
श्रीपालं कुरुवियया विरुसितं संशोध्य दिष्याखतम्। 

विंद्यापीटचतुष्टयं शिवशिवे सन्तप्यं सिदिक्रमा- 

दाखरा्यापि पिवेद्रसं सुखकरं दुःखस्य निमूटनम् ॥ 

महापातकयुक्तो वा वदुपापान्वितोऽपि वा | अष्य॑स्य चिन्दुमात्रेण मुक्तो भवति पातकात्॥ १६५ 

qa पानं समाचर्य खीरृत्य पूर्णपालकम् | न्युग्नीकुयांच तदुभूमौ तल पुष्पं क्षिपेड् बुधः ॥ | 

` तव््र॒तस्िग्धभूमौ मायावोजं विलिख्य च । कनिष्ठाङ्गुलिना वामहस्तस्य तिरकन्तथा ॥ 

अनेन मनुना मन्ली मूलायेन समाहितः | य॑ यं स्पृशामि पादेन य॑ यं पश्यामि चक्षुषा ॥ 
स एव वासतां यातु यदि शक्रसमो भवेत् | ततः प्रक्षाल्य वीरेनद्रो गोपयेत् पात्रमुत्तमम् ॥ ‹ 

ततो यथाक्रमेणैव प्रसादं परिवेश्य च । भोजयेच्च ततो विद्वान् athe साधकैः सह ॥ २०० 

भुक्तो दयात् Grated गन्धचन्दनसंयुतम् | ताम्बूखाभरणादींश्च तथा तल्यं खुसाधकः ॥ 

सेविते च Horst Hoag: | जायते भेरवावेशः स्वल AANA: ॥ =. ; 

त्त॑वागतच्छरंपिमा कौलिकं न निवारयेत् | वारणात्लिपुरा रुष्टा ततो हानिस्तु जायते ॥ ` 

Rom: पशुगामी च परशक्तिं TAKS | गोष्ठमध्ये तु यत्नेन स्पश तस्य न कारयेत् ॥ १ 

at’ at at far at खु भयो दयात् BONA | मधुमत्ताय वीराय पुण्यं तस्य न गण्यते ॥ २०४ 

कुं कलाय यो दयात् सोऽपि योनौ न जायते | मगरूपा च सा देवौ रेतःप्रीता च TIT ॥ 
रेतःसमर्षणं तस्थै मयैमीं सैः समं सदा । ध्यात्वा कुण्डलिनीं शक्तिं रमन् रेतो विमुञ्चेत् ॥ 
अमन्त्र तु यदा नारी बलाद् यादवा कभ्यते | आतमदेदरूपेण तत् करणे AAAI ॥ । 
ततः सा शक्तिरूपा स्याद्भुक्तिमुक्तिफलध्रदा | रतिकाटे च दीक्षायामभिषेकं समाचरेत् ॥ 

सुरया रेतसा वापि aaa चन्दनाम्बुना | सम्भोगेऽभिषिचेन्नारीं रण्डाश्च मन्लवर्जिंताम् ॥ २१० ` 

आदौ stat समुञ्चार्य लिपुरायै समुच्चरेत् | नमः शब्दं agar ni शक्तिं ततो वदेत् ॥ 

पविलीङुरश्ष्दान्ते मम शक्तिं कुसवयम् | वहिजायां GAA शुद्धिमन्लः श्रकी्तितः ॥ 

अनेन मनुना चैव अभिषिक्ताः खियः सदा । रममाणो भवेनित्य सर्व सिद्धिमवाप्चुयात् ॥ 

cesta परं भोगं भुक्ताः मुक्तिमवाप्वयात् | रम्भा शच्युवंशी मुख्या AT नारी गगने भ
ुवि ॥ 

qd 

पाता च स्थिता या च तस्या नाथस्तु कौलिकः | तस्य वर्ज्या च या नारी कथ्यते तन्लवत्मना ॥ २१५ ` 

लिपुरव ge: साक्षात्तत.पली तत खरूपिणी | मनसा कर्मणा वाचा रमणं तल बज॑येत् Me 

तस्था पव पदे भक्तो सुक्तिमप्यचिरालमेत्। Ta: egw च कन्या च खपुली मन्लपुलिका ॥ 

तस्या रमणं वजय वरह्मविन्मानसेन च | कौलिकस्य च पली वै साक्षात् सिद्धीश्वरी शिवा ॥ 

तस्या रमणमात्रेण कौलिकी नारकी भवेत् | माताऽपि गौरवाद्वज्या शिवहीना तथेव च ॥ 
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aren विचारे तु देवीशापः प्रजायते | मन्लमाता च gat च भगिनी च gars ॥ 
म रमेत. कौलिको नित्यमेताः सम्यक् समचयत. | (यद्वा) गुख्वीरवधू' त्यक्ता रभ्या; सर्वाश्च यीपितः ॥ ५ पता वज्या; यत्नेन सन्दिगधानाञ्च सर्वदा | ad तानाच कुलापि निषेधो नैव विधते ॥ 
मातृगभंस्थवीजेन शिशुरेव न संशयः | ग्भ॑निःसारकाञे व॒ वालको हि दिगम्बरः ॥ 
अननीजटराद्योनिरन्धदारादवदिर्भवन | जननीयोनिसस्बन्ध; सुतः शिश्ना ऽधिगच्छति ॥ 9 
एवं विचायमाणे तु को न स्यादुगुरुतल्यगः | निर्विकारतया नाल भवेत. नद्यन्यथा ततः ॥ 
MATT यद् यस्य घासना कुत्सिता भवेत.। तद् दोषाय भवति नान्यथा दषणं कचित.॥ 
निरविकस्यमना भूत्वा चिन्ययीं समुपासयेत.। aes वीरेषु कार्याक्नायं' न विद्यते ॥ 
तस्मावद्वं TSI सवेयोनिं विचारयेत. । निश्चयं मुक्तिमाभोति सदखयोनिदर्शनात. ॥ 
अनाचारः सदाचारः HHI कार्यमुत्तमम् | अमेध्यमपि मेध्य" erage तानाञ्च निश्चितम् ॥ 
अपेयमपि पेयं स्यादभोज्यं भोज्यमेव च । अगश्याऽपि च गम्या स्याद्वो तानां सुनिङ्ितम् ॥ 
न विधिनं निषेधश्च न पुण्यं न च पातकम् । न खगो नैव नरकमदं amie निर्रिितम् ॥ 
यत यल निषेधश्च विधिं परिकथ्यते | तल तलापि बोद्धव्यं सन्दिश्धानां सुनिर्चितम् ॥ 
सर्वथैव गरोरपरे add नैव कारयेत । तस्माश्च यलतो वीरो gents परित्यजेत ॥ 
अद्र तदं तमेदेष पूजनं कथितं महत | पञ्चतत्त्वमसंयुक्तं पञ्चमं बस्तु कारयेत ॥ 
तस्य पूजा च खा नष्टा भायश्चित्तो स साधकः । ततत्वदीनं ad कम जपकर्म च निष्फलम् ॥ 
शाम्भवी कुप्यते तेभ्यो बरह्महत्या दिने विने | चक्र त्यक्ता तु देवेशीं पूजवेत्त्षणं विना ॥ 
चत्वारि तस्व नश्यन्ति आयुरविंद्यायशोवलम् | चक्रमध्ये ठ agg शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥ 
परभाते तन्न बक्तन्य साधकेन महात्मना | नित्यपूजा च कथिता साधकानां सुसिद्धये ॥ 

इति श्ञानानन्द्परमरंसविरचिते कोखावलीनिण्ये AA STA: ॥ ८ ॥ 

० 

२३५ 
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इति gaat ज्ञेयं गन्धर्वस्य क्रमं शुभम् | अत्यन्तगोपनाद्यस्तु पञ्चततत्वेन पूजयेत् ॥ 

सर्वसिद्धिभवाप्नोति मन्दभाग्योऽपि पूजनात. । तस्मात. पूजां सदा कुर्यात. सिद्धार्थौ सिदधिसंश्रहः ॥ 

पूजा एखेन दौर्भाग्यं दुःखदारिद्रयनिग्रहम् | सवप्ररामनं याति ईश्वरो जायते भुवि ॥ 

अर्चनक्षणभक्ेन विकला योगिनी भवेत. । पूजादीनोऽशुचिरित्य ' गर्हितः सर्वकरममख ॥ 
पूजां विहाय यो मूढो मन्लं जपति नित्यशः | तजपं विफल वियात् स मन्त्री पातको भवेत. ॥ ५ 

विधां संगृह्य पूजायां श्रद्धा यस्य न विद्यते | स महापातको भूत्वा पशुयोनिमवाप्.यात ॥ 

पूजाहीनसख्य मांसेन रुधिरेण विशेषतः | पारणं योगिनोनाश्च Ware भवेदुघुवम् ॥ 
तस्मात. पूजां सदा कुर्यात. सिद्धी मानसेऽथवा | यद्गेहे पूजयेद्देवीं सदैव तल पूजनम् ॥ 
अतिगुप्तेन तत .का्यं दिवसे नैव सवथा । दिवसे पञ्चमैः पूजा रा्रहानिं करोति हि ॥ 
AMAT महाक्चोभं प्रददाति सखनिश्चितम । तस्मात पञ्चमकारेण दिवसे नेव सवदा ॥ । १० 

उत्तमा नित्यपूजा स्यात. TIGHT च मध्यमा | मासपूजाऽधमा भोक्ता मासादूष्वं THAT. ॥ 

पशोभूयः परवेशेच्छा यदि स्यादीक्षयेत् पुनः । विदितैमादिमिद्रनयैमांसादूध्वं समाचरेत् ॥ 

Sst चतदश्यमावस्याथ च पूर्णिमा | संक्रान्तिः पञ्चपर्वांणि पुण्यादि दिवसेषु च ॥ 

सम्पत्तौ च aaa तपोदीक्चात्रतोत्सवे | पौठोपगमने वीरकुरुपोटस्य दशने ॥ 
देशिकागमने पण्यतीर्थदेवतदशने | पवमादिष RST विरोषदिवसेष च ॥ 

य॒श्जन्मदिने प्राप्ते तदगुरोस्तद्गुरोरपि | मानवौधादिपुं माञ्च खजन्मदिवसेऽपि च ॥ 
पकादष्यां व्यतीपाते कर्मकोपं न कारयेत् | अष्टम्याश्च चतुर्दश्यां पूजा कार्यां प्रयलतः ॥ 
न रङ्धयेदष्टमोश्च खङ्घनात् पातकी भवेत् | इति पूर्वापरे पराप्ते पञ्चततत्वेश्च साधकः ॥ 

पूजां कूर्यात् प्रयत्नेन अन्यथा सिद्धिदा भवेत् । वदिःपूजाविधानेन गन्धर्वो वापि किन्नरः ॥ 

राजाऽपि साधको वापि नान्यः कोऽपि महीतले | यतिर्वा भूपतिर्वापि नान्योऽस्ति gore: कचित् ॥ .२० 

न 24: पधंताप्रष न 2a fagaala | देवर्चिदानन्दमयो दि भावेन दश्यते ॥ 

qa यत्र get भक्तियेदा यस्य महात्मनः | तल तव मक्ादेवो प्रकाशमयुगच्छति ॥ 

अथ वश्ये Haar पूजायां यल जायते | वाराणस्या महापूजा सभ्पूर्णफलशायिनी ॥ 

ततस्त द्विगुणा star पुरषोत्तमसननिधौ | ततोऽपि द्वियुणा प्रोक्ता द्वारकायां विशेषतः ॥ 

सर्वक्चतेष तीर्थेष पूजा द्वारावतीसमा | विन्ध्ये शतगुणा प्रोक्ता शङ्कायामपि तत्समा ॥ 

saad मध्यदेशे Read तथैव च | विन्ध्यवत् BATT पूजा प्रयागे पुष्करेषु च ॥ 

ततश्चतर्गणा रोक्ता करतोयानदीजके | तश्माश्चतुगुंणफला नन्दकण्डे च निश्चितम् ॥ 

qaqa on प्रोक्ता जल्यीशस्य च सन्निधौ | तत सिद्धीश्वरीयोनौ ततोऽपि द्विगुणा ezat ॥ 

ततश्चतुर्गंणा प्रोक्ता लौदित्यनदपाथसि | ATAAT कामरूपे च सवर लेव AS स्थले ॥ 

१५ 

२५ 
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BR कामहपं विनध्ादन्त ततूसमम् । मन्यत विरा देवी काभरूपे ये दे ॥ । ततः शतगणा प्रोक्ता नलक्कटस्य मस्तके | ततोऽपि द्विगुणा Tet GAT शिव लिङ्गके ॥ 

तत; शत्यणं परोक्तं कामास्यायोनिमण्डलम् | यत कोरिगुणैः are? माया मदिषमदिंनी ॥ 
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सवभ यथा विषणुर््मीः सर्वोत्तमा यथा | देवीपूजा तथा शक्त्यां कामरूपे सुराटये ॥ 

कामरूपञ्च द्विविधं व्यक्तं गुप्त" महेश्वरि | करतोयानदीपूवं यावदिकरवासिनी Il 
f नमायतम् | नरिकोणं Gergely कामरूपमुदाहतम् ॥ 
शत ततेव विके गुव गृहे गरे | व्यक्तादुगुप्' महापुण्यं भ्यते साधकोत्तमैः ॥ 

ततोऽपि द्विगुणा प्रोक्ता vegans योनिषु | ततः शतगुणा प्रोक्ता कामाख्यायोनिमर्डठे ॥ 
ततूसमापि च सा पूजा योषितां योनिमण्डले । पीठानां परमं पीट कामरूपं महाङकम् ॥ 

| ATS बरह्मणो वतत" गु सवंसुखावहम् | यतौ देवाश्च देव्यश्च सुनयश्चैव भावजाः ॥ 
` सर्वेऽ्यावि्वन्त्यल तेन Ue महाङ्लम् | कामाख्यायां महायोनौ पूजां यः रतवान् AST ॥ 

स चेह खमते कामान् परत शिवतां AIL । अत्र यतूक्रियते पूजा Gaal साधकेन च ॥ 
विदा स्पीठानि तस्य देदे वसेत् शिवा | अथ वक्ष्यामि सामान्य पूजायाः क्रमसुत्तमम् ॥ 
आदादृष्यादिकन्यासः करणुद्धिस्ततः परम् । अङ्गुखीव्यापकन्यासी हदादिन्यास्त एव च ॥ 
ताकतितयदिग्बन्धः प्राणायामस्ततः परम् | ध्यानं पूजा जपश्चेति सवेतन्तेष्वयं विधिः ॥ 

^ जपाथं स्व॑मन्लाणां विन्यसेत्तु छिपिं विना । रतश्च निष्फलं विद्यात् तस्मादादौ लिपिं न्यसेत् ॥ 
अथातः संभ्रवक्यामि शिवाया बलिसुत्तमम् | न द्दाति aft यस्तु शिवायाः शिवताक्तयै ॥ स पाष्ष्ठो नाधिकारी कुरुदेव्यास्तु पूजने । पशुरूपां शिवां देवीं यो नाययति निजने ॥ 
शिवारावेण तस्यास्तु सवै नश्यति निरिचतम् | पूजा जपविधानानि यतूकिञ्चित् सुकृतानि च ॥ 
दीत्वा शापरमासाय शिवा रोदिति निजने | अवश्यमन्नपानेन नियतं तोषयेच्छिवाम् ॥ 

। एकया भुज्यते यत शिवायाश्चैव निश्चितम् । तदैव स्रशक्तीनां पीतिः परमदुसंभा ॥ 
पशुशकिनंरशक्ति पक्िशकतसतु सवेदा | पूजिता विगुणं कर्म सगुणं साधयेद् यतः ॥ 
तेन सवप्रयनेन कर्तव्य पूजनं मदत् | राज्ञादिभियमापनने प्रहादिभयमेव च ॥ 
शुभाशुभानि कर्माणि विचिन्त्य वलिमादरत् | विव्वमठे sat वा श्मशाने वापि साधकः ॥ 
maa नैवेधं सन्धपाकाछे निवेदयेत् | गृह देवि महाभागे शिवे काडाग्निरूपिणि ॥ 
शुभाशुभं फं व्यक्त ale गह विन्तव | aya दातव्यो वलिः कुःरुजनप्रियः ॥ 
कालीकारीति वक्तव्यसुतलोमा शिषारूपिणौ । पशुरूपा समायाति परिवारगणैः सद ॥ 
gat रौति यदैशान्यां सुलमुत्तोव्य gan । तदेव wed तत्य नान्यथा साधकस्य च ॥ 
यदि न चुन्यते तव तदा नैव शुमं भवेत् | निरये नित्त कार्ये वलि दधात् ध्रयलतः ॥ 
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अति गुप्तेन acted वलिदानं शुमावदम् | Seq प्रवक्ष्यामि यथाशाखविधानतः॥ 

(क्लागमे) कुकवारे HOEK agesat विशेषतः | कुकुतिथो goa च कुखपूजां खमाचरेत् ॥ ६० 

योगिनीपूजनं यव प्रधानं कुरुपूननम् | यथा विष्णुतिथौ विष्णुः पूजिता वाञ्छितप्रद्ः ॥ 

तथा क्ुरतिथौ देवो पूजिता वरदायिनी | नित्यश्नाद्' तथा सन्ध्यावन्दनं पितृतर्पणम् ॥ 

तथैव फौलिकानाश्च नित्यता श्ुरपूजने | एकरात्रं faa वा नदि चेत् कुलपज्नम् ॥ 

तदा त॑ साधकं त्यक्तो लयतेष्यति afta । कुखपूजासमं नास्ति पुण्यमन्यज्ञगत्तये ॥ 

तस्मादु यः पूजयेद्धक्चा भुक्तिसुक्योः स भाजनम् 1 अनधोतोऽप्यशाखज्ञो TEAK द्रत; ॥ ६५ 

Gora यस्तु स मे प्रियतरो भवेत् । इच्छासिद्धिरं दयात् पूजिता खुषधूरिव ॥ 

अपूनिता यदा देवौ qeaar कुषधूरिव | कूलपूजान्तरायन्तु यः करोति दि दुर्मतिः ॥ 

स याति ace घोरे पक विंशतिभिः Ha: । विगुणं यल यदयत् स्यात् सगुणं कुखप्जनात् ॥ 

कुलावलोकनं चेत् स्यात् कृतः भोक्षणमाजेनम् | क स्नानं क च वा शुद्धिः क च न्थासविशोधनम् ॥ 

तस्मात् AITACAT FBIM? समाचरेत् | लभते सर्वसिद्धिश्च नाल काया विचारणा ॥ 

कथ्यते कुलवारादिनिर्णयः सिद्धिदेतवे | वितोया दशमी षष्ठी कुलाङ्कमुदाहतम् ॥ 

विषमाश्चाकुराः सवो; शेषाश्च तिथयः HST: | रवि; सोमो गुरः शौरिश्चत्वारश्चाकुखा मताः ॥ 

MAGA कलाख्यौ च FIAT: HATES? | वारुणाद्रौभिजिन्मूं फलाङक्लसुदाहतम् ॥ 

कुखानि समधिष्ठानि saree च | तिथिवारे च aaa AHS स्थायिनो ऽजयः ॥ 

कलक जयिनो नित्यं सास्यऽ्चैव कुलाले | पौर्णमास्यन्तमासेन fafuaca’ विधीयते ॥ Se 

महाषटभ्येव विक्षेया goredt ससिद्धिद्। 1 कथितः कुलवारादिनिणेयः सिद्धिहेतवे ॥ . 

लानं पायाध्यप्थन्तः arent विधाय च । लाक्षारसगरृहे वीरर्ूतूलिकां स्चयेत्ततः ॥ 

नरी कापालिकी वेश्या carat नापिताङ्खना | बाह्मणी शरद्रकन्या च तथा गोपार्कन्यका ॥ 

मालाकारस्य कन्या च नव कन्याः प्रकीर्तिताः । (यद्वा) चख्डारी चर्मकारी च मागधी GH तथा ॥ 

caret खणिडका चैव aut विटयोषितः । कलगकन्तु कथितमक्ला्टकसुच्यते ॥ ve 

mont चैव शौरडी च शखजीवी च राक्षसी । गोसुली रजकी fret वेनकी च तथाष्टमी ॥ 

व कवत रजकी तथा | तन्लकारौ चमंकारी मातङ्खी THe तथा ॥ 

(यद्वा) नरी कापालिकी वेश्या पुकसी योगिनी तथा | रजको tant चैव सैरिन्ध्री च विलासिनी ॥ 

खरिका afeet चैव तथा गोपालकन्यका | विोषवेदग्ध्ययुताः स्वां TT ककाङ्नाः॥ ` 

उक्तजात्ङ्कनामावे act तद्वतां यजेत्. | मन्लतन्लसमायुक्ताः समयाचारपालकाः ॥ ` a 

Aaa बतधररा योगमुद्राधरास्तथा | गुख्भक्ता देवभक्ता घणालज्ञाविवर्जिताः ॥ 

खङ्खोपनरता; प्रायस्त ण्यः सिद्धिदायिका; | दीक्षिता मुना येन केन ASA वां पुनः ॥ 

aa वर्ज्या च या नारी कथ्यते तन्लमार्गतः | विकृतां विधवां व्यङ्गं इदधाज्चेव तपखिनीम् ॥ 

७० ` 

(यद्वा) गणिका शौख्डिकी a 



५४ कोरावलीनिर्णये 

हीनाङ्खी दीनवसनां कुटिलां कलप्रियाम् | रोकवेद्विरुद्धाञच तथा निष्टुरभाषिणीम् ॥ A 
मिथ्याध्रलापनिरतां मिध्याचारमदोतसुकाम् | ईप्यादिवोषसंयुक्तां प्रमत्ताञ्च विवजंयेत् ॥ 
विङूतास्यामदीक्षितां सविकल्यकमानसाम् | adtadi पापरतां रू रामत्यन्तलोलुपाम् ॥ 
अतक्मानसां दीनां बजेयेत् साधकोत्तमः | ततः समानयेदवीरः पूर्वोक्ताष्कुखोद्धवाम् ॥ 
अकरूराश्च GAMA सालङ्कारं खदीक्षिताम् | घुगाहीवर्चितां शान्ता शिववाक्यद्रट्व्रताम् ॥ 
गुर्दैवपदे भक्तां युवतीं साधिकां पराम् । खकान्तां परकान्तां वा विद्ग्धां चाख्हासिनोम् il 
तस्यै पाद्यादिकं व्त्त्वा स्थापयेत्तुलिकोपरि | साधयेत् सिद्धिमतुखां साधकः स्थिरमानसः ॥ 
पूजाकाले शुभाः प्रोक्ताः शक्तयः सहजा वुधैः | तस्या 22 खकः्पोक्तन्यासजालं प्रविन्यसेत् ॥ 
देवी परा भगवती जगदाधाररूपिणी  ब्रह्मविष्णुशिवानाञ्च योनिखत्पच्िकारिणी ॥ 
सा योनिः सर्वभूतानां खृष्टिस्थितिरयात्मिकां । गुणलयसमापन्ना वाक्यवयविभाविनी ॥ 
श्ङ्खाररूपमापन्ना लिकोणाकारतां गता । भगङ्वेण सर्वेषां भूतानां देशमध्यगा ॥ 

०9 ` शिवसन्निधिमास्थाय रत्यर्थं लिङ्गरूपिणी । सर्वेषां जननी स। तु Lead रमणी परा ॥ # 
पुंसो योनिः fant योनिर्भगदा भगरूपिदी | यस्यान्तु जायते जन्तुख्तदयां चान्ते Tata ॥ 
विशक्तिसदिता aa यविष्णुशिवात्मिका | देवी भगवतो ख्याता भगवांश्च खदाशिवः ॥ पएकैव परमा देवी भगजिङ्कसवरूपिणी | सर्देवां योनिरूपेण सा देवौ भगरूपिणी ॥ योनिस्था योनिमध्यरस्था योनिरूषसखरूपिणी | लिकोणा ar विगुणा सा तिदैवतमयी परा ॥ संयोगे चातुरी या या पूर्णता पञ्चमो सखतः | तस्माद्योनौ यजेद्देवीं नित्यमानन्दरूपिणीम् ॥ १०५ wate गन्धतोपेन घुपयित्वाऽम्बुधु पकः | सिन्दूररजसा चैव योनौ am’ समालिखेत् ॥ 
स्वकल्पोक्तविध्वानेन तल देवीं पपूजयेत् । सवेयोषिन्भये देवि स्वकामार्थदायिनि ॥ कामेश्वरि BATT कामुके सन्निधिं ge | अनेनाऽऽवाहयेद्देवीं र्वीयक्रमभथाचरेत् ॥ 
पञ्चमीपूजने चैव asd स्वङलमन्लकम् | यावत् पुंसां शरसङ्खोऽ तावत् स्वैरं विवञजयेत् ॥ यदि शङ्कारुपदं aa तक् दैवीं विसर्जयेत् प्रमावादुयदि पापात्मा तत्सङ्भजुग च्छति ॥ ase तदा कुष्टी भवेत् सयो निन्दितां सिद्धिमाप्र.यात् । मदं मांसं विना यस्तु Saye समाचरेत् ॥ 
जन्मान्तरस्खस्य Gad तस्य नश्यति | विधिवत् 
तस्यां Fea समालिख्य पुनस्तस्या निवे 
rast विध्यायैव शक्तीच्छा यदि विद्यते 

त् पूजनं Sear जप्त्वा स्तुत्वा प्रणम्य च ॥ 
वेत् | यावत् सा fagar a eqrarzai न विसजयेत् ॥ 
ते | तस्या Mai Wear तु रेत् मे aaa वनथुपष्॥ 

ततो जपेत् चिं गच्छन् शेषं agate | wet मांसं तथा चान्य यत्किञ्चित् SSATIAT ॥ ११५ aed वस्वा ततः शेषं गुरवे विनिवेध च । तद नुशचां मूधिं scar शेषमात्मनि योजयेत् ॥ शक्तये दक्षिणां दत्त्वा arse सञ्िन्तये 
संश्षेपयजनं क्ष्ये बथा सन्लाचुसारत 

त्तः । कूलपूजनमेतत्तु कथितं सिद्धिदेतवे ॥ 
; । आलिङ्गनं भवेन्नपासश्ुम्बनं ध्यानमीरितम् ॥ 



नवमं Sura: 
५५ 

ahem? यजनं भरोक्तं नैवेदं watery | पानं Grerad श य रमणञ्च जपो भवेत् ॥ 

आनन्दस्तवनं विद्धि रेतःपातो rast | अद्ध तक्ञानमा्चित्य सद् देवीं समचथेत् ॥ १२० 

अश्वमेधशतेनापि ब्रह्महत्याशतेन वा | पूण्यपापैनं fora येषां ब्रह्म दि स्थितम् ॥ 

पृथिव्यां यानि कर्माणि जिद्धोपस्थनिमित्तकम् | जिह्ोपस्थपरित्यागी कमणा किं करिष्यति ॥ 

तावत् कर्माणि कुर्वीत यावजू्ञानं न जायते । पूजाकोरिसमं स्तोलं स्तोलकोटिसमो जपः ॥ 

जपकोरिसमं ध्यानं ध्यानकोरिसमो oa: | नहि ध्यानात् परो मन्लो न दैवरूत्वात्मनः परः | 

नानु सन्धात् परा पूजा न हि तृप्तेः परं फलम् । मन्लोदकेर्विना सन्ध्यां जपहोमेविना तपः॥ १२५ 

उपचारविंना पूजां योगी नित्यं समाचरेत् | देहो देवारयो दैवि जीवो देवः सदाशिवः ॥ 

त्यजेदक्ञाननिर्माल्य' सोऽहम्भावेन gata । जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः ॥ 

पाशवद्धः Weta पाशसुक्तः सदाशिवः । तुषेण वद्धो नोदिः स्यात् त॒षाभावे त॒ तण्डलम् ॥ 

कमेवद्धः सदा जोवः HAA सदाशिवः | ध्यायतां क्षणमालम् वा श्रद्धया परमन्त्विह ॥ 

यद्धवेत्तन्मदापुण्यं तस्यान्तो नैव गस्यते | क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुयांदात्मचिन्तनम् ॥ १३० 

ततूसवं पातकं हन्यात्तमः सूर्यो यथा ॥ 

ard तेन समस्ततीथंसकिैः दत्ता च पृथ्वी fast 

` नूनं तेन खुतपिंताश्च पितरो देवाश्च संपूजिता: | 

यक्ञानाश्च सदख्मेवमखिलं तेनैव सवं छृतं 

यस्य बह्व विचारणे क्षणमपि प्रा्त्च धेयं मनः ॥ 

nang तपस्ती्वानदेवार्चनादिषु | cane कोटिगुणितं तदैवाभ्नोति तत्ववित् ॥ 

उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा | जपस्ततिः स्याद्धमा होमपूजाऽधमाधमा ॥ 

उत्तमा तत्त्वचिन्ता ख्याज्पचिन्ता त॒ मध्यमा | शाख्लयिन्ताऽधमा ज्ञेया लोकचिन्ताऽधमाधमा | 

यो निन्दास्तुतिशीलस्तु खुखदुःखारिवन्धुषु | समश्चेत् स त॒ योगीन्द्रो हर्षादषविवजिंतः ॥ 

निरूपृहो नित्यसन्वः aaa जितेद्धियः | आस्ते 22 भरवासीव स योगी परतत्त्ववित् ॥ 

निसङ्टपो निर्विकल्यो निजितोपाधिवासनः | निजसखरूपनिरमग्नः स योगी परतत्त्ववित् ॥ 

यथा पड्ग्वन्धवधिरङ्खीवोन्मत्तजडाक्यः | निवसन्ति च Gad स बोगी परमो मतः ॥ 

पञ्चमुद्रासमुत्पन्न परमानन्दनिर्भरः । य आस्ते स त॒ योगीन्द्रः पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 

येन युक्तेन मनसा TAA चर्डिका भवेत् | तेन aque: सेव्या देवी न संशयः ॥ 

इति क्ानानन्दपरदंसविरचिते कौलावलीनि्णपे नवम SATS? ॥ ६ ॥ Lot, 

की 

१२५ 

१७० 



पदै कनैत्ावन्लोनिणंये 

दशम SATA: 
 अथाचारं प्रवक्ष्यामि यथातन्वाजुसारतः | स्व॑भूतदिते युक्तः समयाचारतत्परः ॥ 

अनित्यकमंसन्त्यागी नित्याचुष्टानततपरः | मन्लधारणमाबेण शिवभावेन तत्परः ॥ 

परस्यां देवतायान्तु सर्वकरममनिवेदकः | येषाश्च निश्चला ahead देवे मनावपि ॥ 
तेषां सिद्धिभवेदाशु नान्यथा कल्यकोरिषु | get ह्या गुर्विष्णुगु सरदेवो महेश्वरः ॥ 

गुम चग स्जांपो Teer परन्तपः | तेषां सिद्धिभवेदाशु नाभक्तस्य कदाचन ॥ 
` भ्रातरेव गुरु' ध्यायेत् ब्रह्मरन्ध्र च साधकः | संपूज्य सकटं कम॑ कुयात्तस्याऽऽक्ञया सदा ॥ 

विंशतिः पुरुषान् वापि सत्त सप्तलयोऽपि वा | अज्ञात्वा गुख्वंशा नां शिष्यश्चेन्नष्टसन्ततिः ॥ 

ध्यात्वा शुख्कुखं नैव नष्टमार्गो भविष्यति | नष्टमार्गान् मन्बविये न ताद्रकसिदधिगोचर ॥ 

गुरूणां शिष्यभूतानां नास्ति चेत् सन्ततिक्रमः | तन्लमन्लाश्च विद्याश्च निष्फला नाल संशयः ॥ 

खवंशादधिको Fat Tea: शुभावहः | उत्पाद कव्रह्मदाजोगंरीयान् मन्त्; पिता ॥ 

 अस्मान्मन्येत सततं पितुरष्यधिकं गुरुम् । गमनं -पूजनं aa’ भोजनं रमणन्तथा ॥ 

गृहोत्वाऽऽ््ां गरोः कर्यात्तस्य सिद्धिविना जपात् | गुरौ मुष्यवुद्धिञ्च मन्त्रे चक्षरभावनाम् ॥ 

परतिमाख शिायुद्धि' कुर्वाणो acai व्रजेत् 1 गुरौ माजुषवुद्धया न पश्येत् शिष्यः कवाचन ॥ 

कदाचिन्न oad fate मन्लैर्वा Qaarsa: । श्चीणख' प्राकृतैः साद्धं थे स्मरन्ति वदन्ति च ॥ 

तेषां दि ged सवं पातकं भवति श्चणात् | चापल्य' परिदासञ्च att: साश्चादिवजेयेत् ॥ 

बृथा तु पूजनं Bar क्रियते मन्दवुद्धिसिः। sae सं स्थिते साक्षात् किं कथा ध्यानयोगतः ॥ 

गुरौ afafed यस्तु पूजयेदन्यदेवताम् । स याति नरकं घोरं सा Gat fanart भवेत् ॥ 

यतः सर्वव मन्लाणां गुरुपूजा गरीयसी | तद्र मन्लतन्लाणां भाषणं नैव कारयेत् ॥ 

पूजिते गुरुपाद धरै सवेदेवः get भवेत् । सर्वेषां मन्ततन्तार्णा पिताऽसौ यः सदाशिवः ॥ 

अन्यदेव सपर्या वा अन्यदेवस्य कीर्तनम् | gets विना चैव तद्र नरकं जेत् ॥ 

` शरः sifted क्म यः क्यात् साधकोत्तमः | तस्याऽ$शु सिद्धयः सर्वाः सन्ति Aas सदा ॥ 

कायेन मनसा वाचा यो भक्तश्चरणे गुरोः | तस्य सिद्विभवेदाशु पूजादौमजपाते ॥ 

गुख्भक्तिविहीनश्चेत् हानिश्तस्य पदे पदे । धरत्यक्षे वा परोक्षे वा प्रत्यहं प्रणमेद्गुख्म् ॥ 

Mia पथक् पूजामोद्धत्यश्च fasted | Sat ष्याख्यां भ्रभुत्व्च TAH न कारयेत् ॥ 

सर्वथा afeqaara रोः प्रसावमालमेत् | ऋणदानं तथाऽऽदानं वस्तूनां क्रयविक्रयम् ॥ 

` न छर्याद्गुखुणा सार्धं शिष्योऽपि च कदाचन | आक्ञाभङ्खोऽ्थैहरणं गुरोरग्रियवतनम् ॥ 

गस्द्रो्मिदं धाः यः कुर्यात् स च पातकी । स्नेदद्रन्यनियोगश्च नाऽनिवेय गुरौ चरेत् ॥ 

अनिवेद्य तु यः gata ख भवेदुब्रह्मघातकः | गुरनाम न भाषेत जपक्राटाद्रते कचित् ॥ 

भीनाथ देव खामीत्यमिवादे साधने वदेत् । qe’ descr हुङ्कृत्य वाचा निभत्स्य यः कदा ॥ 

१० 

१५ 

२५ 



दशम sera: | &o 

देवं qa गुरुरुथानं aa क्षेवाधिदेवताः | सिद्धि' सिद्धाधिवासरंश्च श्रीपू्ै ससुदीरयेत् ॥ 

विकल्प्य कुलशाल्नाणि भवन्ति कराक्षसाः | एकाक्षरप्रदातारं यो गुर्ावमानयेत् ॥ ३० 

शुनो योनिशतं गत्वा चण्डाखत्वमवापरजयात् | yaa न तपः ऊरयान्नोपवासव्रतादिकम् ॥ | 

तीर्थयालाश्च यः gaia Halen शुद्धये । न नियोगं ग॒रोदंयाद्ढ्श्तां न विभावयेत् | 

यस्मिन् द्रव्ये गरोरस्ति स्प्हा नाच॒भवेत्ततः | अवश्यं यदि वाञ्छा स्याद्चुभूयात्तदाज्ञया ॥ 

यस्तिलाधं तदधं वा गुरुखमुपजीवति | मोदाछ्छोभात् पतेदयस्तु नरके च लिसप्तके ॥ 

वद्य" दि added अदत्तं खीकरोति यः | तिरश्चां योनिमालस्न्य करव्यादैभेश््यते सद् ॥ २५ 

गुर्द्रव्याभिलाषी च गुरुखीगमनोत्खुकः | पतितस्यापि तस्यापि प्रायशषिचित्त' न विद्यते ॥ 

ततूपापं समवाप्नोति TIT ऽनृतभाषणात् | गोत्राह्यणवधं रत्वा यत्पापं समवायात् ॥ 

शक्तिच्छायां ुखच्छायां देवच्छायां न SAI । यथव गुरुणा खाद्धं स्वपितुग्रपविशेतत्, यः ॥ 

स याति acai घोरं यावदिन्द्राश्चवुदश | गुखवाक्यहतं Heat आत्मवाक्यन्तु रोपयेत् ॥ 

गुर जतं मनो यस्य पच्यते नरकार्णवे | अनेकधा पशोरनं Yat ये च कौलिकाः ॥ Bo 

तेभ्यः भ्रकुप्यते दैवी ततूसङ्ग' नैव कारयेत् | Saad ATaT छक्षम्बाऽप्यजपां जपेत् ॥ 

होमयेद्धविषाऽऽज्येन निष्पापः स्यात्तदा भ्रुवम् | गुरूणाऽऽकोकितः शिष्य उत्तिष्ठेदासनं त्यजेत् ॥ 

गुरुणा सषसद्वापि यदुक्त' तन्न SS AA | रभसं मैथुनं मिथ्या यो वदेद् गुरूमन्विरे ॥ 

स याति नरकं घोरं शम्थुना परिभाषितम् | न विशेदासने धीरो देवतागुख्सन्निधौ ॥ 

mi: सिंहासनं देयं ज्येष्ठानामुत्तमासनं | देश्यासनं कनिष्ठानामितरेषां समासनम् ॥ ४५ 

रिक्तदस्तो न पश्येत्तु राजानं दैवतं गुरूम् । ages नीत्वा यथाशतया समपयेत् ॥ । 

पवं यो नाचरेन्मन्ती ब्रह्मराक्चसतां जेत् | आलिङ्नप्रदानेन गुरौ as सरृद्यदि ॥ 

तदा किम्वा न कभन्ते साधका गुरुसेवकाः | गुरुत्यागे wat ख॒त्युमन्लत्यागादरिद्रता ॥ 

गुखमन्त्रपरित्यागाद्रौरवं नरकं ASL | रुत्यागकरः शिष्यः प्रायश्चित्ती भवेडध्रुवम् ॥ 

लक्षं श्रीपादुकामन्लं जप्त्वा पापात् श्रसुच्यते | मन्लत्यागकरः शिष्यस्तत्सङ्ग नैव कारयेत् ॥ ५० 

लक्षमेवं जपन्मन्त्रं होमतपेणतः शुचिः | ब्रह्मा पराशरन्यास विश्वामिलादयः पुनः ॥ 

TET TUT, सिद्धि भ्राप्तास्ते भुवनलये | शिवो गुरधसादेन सवंवित् संगः भुः ॥ 

साधकः शिब धव स्याद् गुरौ तष्टे Tag यदि । तदा किम्बा न रभन्ते साधका WATT: ॥ 

तस्मादेव प्रयलेन गुरुसेवा समाचरेत् | सर्वदा गोपयेदेनं Wet aged 
च ॥ 

गङूशय्यासनं यानं पादुकोपानहौ तथा । खानोदकं तथा छायां कड.घयेन्न कदाचन ॥ tat 

a काट न गमयेदुच्तक्रीडादिना खधीः | गमयेद् दैवतापूजाजपयागस्तवादिना ॥ 

nat, छृपालापकथास्तोलागमावलाकनैः | गमयेदनिशं कारं न वदेत् परदूषणम् ॥ 

यगरोममशनयैशुन्यादि विजयेत् | garage देवं मनसाऽपि न निन्दयेत्॥ 

८ 



कौलावलोनिणये 

पूजां ध्यानं जपं होमं यथा कर्मचतुष््म् | प्रत्यहं साधकः कयात् स्यश्च त् सिद्धिमिश्छति ॥ 

च, ५ म, कन्यायोनिं पशुक्रोडां दिग्विखरं THEA | नारोकयेत् परद्रव्यं परदाराश्च ANA ॥ b. 

न निन्देदु्रतिनं fas’ बेदाङ्गसंहितारूतथा | पुराणागमशा्रणि कल्यांश्चापि न दूषयेत् । 
अन्यमन्लाचन श्रद्धामन्यमन्लग्रपूजनम् | एकस्यावादनं FCAT नान्यसाधनमाचरेत् ॥ 
अन्यस्य स्मरणादुदुःखं योगिनीशापमारभेत् | अपम्बत्युर्भवेत्तस्य BA च नरकं व्रजेत् ॥ 

किमधिकञ्चापरः साध्य" तस्या; सर्वं यतो लभेत् | कख्दशनशाख्राणि कुकद्रव्याणि कौलिकान् ॥ 

सेवकान् प्र रकान वापि वाचकान्दुर्शीकांस्तथा | शिक्षकान् मोक्षकान् वापि योगिनी सिद्धिरूपकान् ॥ ६५ 

कन्यां कुमारिकां नग्नासुन्मत्तामपि योषितम् । न निन्द न जञगुप्सेत न हसेन्नाऽ मानयेत् ॥ 

नाप्रियं नानृतं a arg कख्यापि कुकयो गिनः | रूपेति fre fa न वदेत् कुख्योषितम् ॥ 

Tete भक्ताश्च वीराणाञ्च कतारूतम् | या काचिदङ्गना SA सा मातृक्करुसम्भवा ॥ 

इष्यन्ति कुख्योगिन्यो वनितानामतिक्रमात् | stot शतापराधेन पुष्पेणापि न ताडयेत् ॥ 

ङखीवीरनिन्दाञ्च तत्त्वद्वव्यापहारणम् | कलरोधप्रहार्च वर्जयेन्मतिमान् सदा ॥ ` ७० 

खोमयञ्च जगत् सर्वं खयं तावत्तथा भवेत् । न हिं सेदसिलान जन्तून निन्देद्धामरो चनाम् ॥ 

न निन्देदक्षिणं बामं देववाक्यन्तथैव च । न निन्देत् शक्तिसिद्धान्त' शक्तिपूजनतत्परः ॥ 

न निन्देदुबृद्धवाक्यन्तु न fete वेदवादिनं । न निन्देददमान्यश्च न निन्दे पतिव्रताम् ॥ 

न निन्देदुदेवरोकादीन्न निन्देत् समयस्थितान् । न निन्देददुरुं मसं निन्दां सवंल वजेयेत् ॥ 

` भमत्तामन्ताजां कन्यां पुष्पितां पतितस्तनीम् । विरूपां मुक्तकेशीश्च कामात्ताञ्च न निन्दयेत् ॥ os 

tS शक्तिमयं जगत् aa खयं तावत्तथा भवेत् | शक्तिरूपा यतो देवी खष्टिमध्ये व्यवस्थिता ॥ 

| शक्तः खष्टिः सघुतूपन्ना शक्ती च रीयते पुनः | तस्मात् शक्ति; प्राधाना च पूजनीया प्रयज्ञतः ॥ 
| ete भक्षयेद्योषिता are जुहुयादग्निसम्मुखे | आरक्तवसनां नारीं Farm समानयेत् ॥ 

Ries शक्तिपूजां सदा कुर्यात प्रसन्ना येन जायते | Ge शक्तिप्रसने तु दुःखं तदवर्जनाद्धवेत. ॥ 

‘be भक्ष्यं भोञ्य॑ तथा पेयं गन्धं पुष्पं तथा पुनः | शक्तौ fata प्रथमं तथा चाऽऽभरणादिकम् ॥ ̀ Se 

५४ तत्पश्चादात्मसात. कुर्यात सिद्धांधौं साधकश्च यः । शक्तौ दपं Tort खजञां वर्जयेत् कोधदृशनम् ॥ 
कदाचिदपेरूपेण पुष्पेणापि न ताडयेत । शक्तौ न विस्मयं कायं यस्मात. ऋ दधा च चण्डिका ॥ _ 

विस्मिते age नाशं सरत्युखाभमवाप्र यात. । waste नरकं याति श्रियमाप्नोति पूजनात् ॥ 

(1 चव्यं चोष्यं Sate म्यं भोज्यं गृहं खुखम् । सर्वश्च युवतीरूपं भावयेत् यतमानसः ॥ 

ya SEA युवतों वीक्षा नमस्र्यात् समादितः | यदि भाग्यवशेनेव कृखद्रष्टिस्तु जायते ॥ ९: Ste 

तव् च मानसो पूजां तत्र तासां प्रकल्पथेत | वालां वा यौवनोन्मत्तां बृद्धां वा खन्दरीन्तथा ॥ 
ङतसितां वा मदादु्टां नमस्कृत्य विस्जयेत | तासां प्रहारं farang कौटिव्यमपि चाभ्रियम् ॥ 

सर्वथा न च कर्तव्यमन्यथा सिद्धिरोधकृत् । feet देव्यः fea: प्राणाः खिय एव विभूषणम् ॥ ` ~ 



दशम sera? . ५९. 

खीसङ्धिना सदा भाव्यमन्यथा afaat अपि | न पश्येत् पतितां नग्नासुन्मत्तां प्रकरस्तनीम् ॥ 

दिवसे न रमेन्नारीं तयोनिं न निरीक्षयेत् | विपरीतरता सा तु भविता हदयोपरि ॥ £0 
ख्ीद्धे षो नैव कर्तव्यो विशेषात् पूजनं faa: | जपस्थाने महाशङ्खं निवेश्योध्वं जपश्चरेत ॥ .. 

लियं गच्छन् स्पृशन् पश्यन् विशेषात् Hort शुमाम् | मांसमत्स्यद्धिष्लोद्रभक्ष्यद्रव्ये यथारुचि ॥ 

भोज्यान्नासनभक्तानि युक्ता भक्ष्यं चरेजपम् | चिना पीत्वा खुरां भुक्तवा मांसं गत्वा रजस्वलाम् ॥ 

यो जपेचर्डिकां दैवीं दुःखन्तस्य पदे पदे । अन्तःशाक्ता वहिःशेवाः सभायां वेष्णवा मताः ॥ 

नानावेशधराः कौला विचरन्ति महीतले | कुरपूजादििङ्क स्तु रहितो विष्पयुततपरः ॥ ¡^ 46 

गच्छन् Bay भ्रमन् वापि cae विष्णुपरायणः | हरिनाश्ना जातभावो भावाखिरूविचेष्टितः ॥ 

जय विष्णो दरे aan नानार्थपरविस्तरेः । स्मर्तव्या च महादेवी कीनिं पिने ग्रहे ॥ 

ual पयेटनऽचैव रालौ च शक्तिपूजनम् । न करोति कथऽ्चैव साधकः कौलिको भवेत ॥ 

वधिराद्विदरेदेकः सदा सङ्गविखुङ्धितः | दिक्कालनियमो नाव स्थित्यादिनियमो न च ॥ 

. न जपे कालनिधमो नाचांदिषु वछिष्वपि । स्वेच्छानियम उक्तोऽल शक्तिमन्लख्य साधने ॥ _ १०० 

स्नानादिमानसखं शौचं मानसः प्रवरो जपः | पूजनं मानसं दिव्यं मानसं तपणादिकम् ॥ 

सर्वं एव शुभः कालो नाशुभो विद्यते कचित् । न विशेषो दिवारालौ न सन्ध्यायां महानिशि ॥ 
वश्यासनख्थानगेह दैहस्यर्शादिधारिणः | शुद्धि" न arataa निन्विकल्पं मनश्चरेत् ॥ 

नात्र शुद्धे रपेक्षास्ति न चामेध्यादिदूषणम् | य एवं चिन्तयेन्मन्ली सवंकामाथं सिदधिमाक् ॥ 

गद्यपद्यमयी वाणी सभायां तस्य जायते | तस्य दर्शनमालेण वादिनो निष्प्रभां गताः ॥ 

राजानोऽपि च दासत्वं भजन्ते किं परे जनाः | सवेदेवमयं दें सवेदेवमयीं तनू म ॥ 
आत्मानं देवतारूपं sa तं परिचिन्तयेत् | आत्मा च परमात्मा च जगद्धयापी खयं faa? I 

आत्मानं ब्रह्मरूपश्च सर्वदा परिचिन्तयेत्। शववश्चापि मिलन्ति स्चादासन्ति भूमिपाः ॥ 

वाचयन्ति यणः सरवे साधकानां खनिरिचतम् । gia: gaya: सर्वे गविता ्रणमन्ति च ॥ 

बाधकाः साधका यान्ति साधकस्य विशेषतः | सव॑दा प्रूजयेद्देवीमस्नातः रुतभोजनः ॥ ११० 

महानिश्यशुचौ देशे वलि actor दापयेत् | अत्यन्वरोगयुक्तो वा शुचि्वांऽप्यथवाऽशुचिः ॥ 

अक्राटेऽप्यथवा कारे अधिकारी सदैव fe | कतार्थमन्यमानस्तु सन्तुष्टनिजमान खः ॥ 
नाधर्मो विद्यते किञ्चित् किञ्िदधमो महान् भवेत् | कुखान्नञ्चैव usta कखीनेन सह स्वपेत् ॥ 

gare: कर्तव्यः कीनैनं पशो; कचित् | यसिन्मन्तर य आचारस्तस्य THE TET? ॥ 

तद्धस्तावचितं भोज्यं तद्धस्तावचितं जलम् । ageatafad पुष्प देवताभ्यो निवेदयेत् ॥ ११५ 

षड्ङ्गन्यासमाचर्य ध्यात्वा Tat जपेत् TAT । सदाकालं क सवसिद्धिपरायणः ॥ । 
सवदेशेऽपि सवदा | जपनिष्टौ जपेहयस्वु सवयक्ञफर CAT ॥ न दोषः सर्वदा जावे सव 

aA x 

aiaita यज्ञानां wats: प्रशस्यते | रालौ जयैकमावेण सिद्धिदा चण्डिका भवेत् ॥ ` 

१०५ 

A 
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इड़ायाञ्च गते ual शक्तिमन्तं जपेद् यदि | पिङ्गलायां गते जीवे ged प्रजपेत् सद्ा ॥ 

. न चैजन्मसदस स्तु नैव सिद्धिः प्रजायते | कतार्थस्तेन जायेत खर्गो वा Areal TT चा ॥ 

- . श्रमादादूयदि कुर्वत खन्द्रीशापमाप् या 

धायस गोः करात् स 

्रान्तिरत न aden सिद्धिहानिः प्रजायते | विस्मिता fred यान्ति पशवः शाखमोदिताः ॥ 

विशुद्धचित्तोऽत्र भवेत् सिद्धि स्थादपवर्म॑दा | पतैस्तु ततक्षणात् सिद्धिर्विस्मयो नास्ति चापरः ॥ 

सर्वाचारपरिभ्र्टः कुलाचारं समाचरेत् । कुखाचारपरिभरष्ठो रौरवं नरकं AA ॥ 

शास्तु frafag et महापातकिनामपि । कुखभ्रषटस्य कुलापि न gor निष्कतिः कचित् ll 

आपदं दुरितं रोगो दारिद्रा" कदो भयम् | योगिनीनां ध्रको पश्च स्खलितानि पदे पदे ॥ 
PUAN: THe तोजोदीनश्च gale: | निन्दितः सर्वविदो विहः सङ्गवजितः ॥ 
देशाद्देशान्तरं याति कार्यदानिश्च स्॑दा | तलापि कुरमार्मख्था; शाकिन्यः कुरपाटिकाः ॥ 

भक्षयन्ति पुरा तासां वरो दत्तो मयैव लु । तस्मादाचारवान. वीरो योगिनीनां प्रियो भवेत् ॥ 

Sorat देवत्व' योगिनीवीरमेखनम् | तिर्यगथोनिं समाप्नोति कौलिकस्तद्विपर्ययात् ॥ 
आह्ञासिद्विभेवेत्तस्य आचारपाठनात् सदा | संस्कारस्य विदीनत्वाद् गुख्वाक्यस्य SHAT ॥ 

भाचारवर्जनाच्चं व कौलिकः पतितो भवेत् | भोगो मोक्षायते. तस्य पातकं GEATAT ॥ 
मोक्षायते च संसार, साधकशुद्धभा वतः | पञ्चतच्वेन कर्तव्यं सदेव पूजनं मदत् ॥ 

अतिया न ated स्वैव निष्ितम् | इत्याचारपरः खीमान् जपपूजापरायणः ॥ 
TOR: छकतत्त्वानां परतन प्रलीयते | अणिमाचयष्टसिद्धीनामाश्रयः साधको भवेत् ॥ 
प्रायश्चित्तं भगोः पातं सन्न्यासं व्रतधारणम् | कायङ्क शश्च नास्तिक्यं तीथेयालासुपोषणम् ॥ 

9. ~ nN fats 

वजयेच् भरयलेन यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः | वीरहव्या छृथापानं वीरद्व्यापहारिता ॥ 
वीरस्रीगमनश्चापि तत्संसगाच्च पञ्चमम् 1 महापातकमित्युक्तं सवथा परिवजेयेत् ॥ 
कुखुभ्भं नालिका व fasta न खादयेत् । सुत्वा चान्द्रायणं र्यात् सिद्धविदयाभ्रपूजकः ॥ 
श्छ खणड न भुज्ीत शिचा कालीति नो वदेत् । न छेदयेत् कदम्ब विपुरापूजकः सदा ॥ 

व त् । Sead समाश्रित्य आचारं यो न पाटयेत् ॥ 

› खदा | निष्डतिर्नास्ति तस्यैव महारीरवसं ङे ॥ 
ल सद् पशुरित्युक्तो देवताशापमापर यात् | गतपरकटसम्भूतं जञानाज्ञानङृतन्तथा ॥ 
निषिद्धाचरणे aa कुलापि यदि जायते | प्रायश्चित्तं तल aa कव्यं साधकेन च ॥ 
निषिद्धाचरणे सम्यक् पापस्य गुख्छाघवम् | देशं कालं वयो वित्तं सम्यक् ज्ञात्वा यथाविधि ॥ 

पापविशुद्धये | शिष्यो स माचरेष् ॥ 
अथवा सवंपापानां गुखनामजपः स्मरत; | ae Be Seis = 
अना ; लुषं gfe’ यथाऽग्निना ॥ 

चारस्य माछिन्यं प्रायश्चित्ताऽग्निना दहेत् । रक्षं ae गरोजपि सर्वपापाद्िशुद्ध्यति ॥ 
अथवाऽप्यजपालक्षं खोपालक्षलयन्तथा | जपान्मुच्येत पादेभ्य; सर्वेभ्यः साधकः सदा ॥ 

१२० 
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वियच्छन्ययुतः शक्ति; सविसर्गोऽजपामयुः | वियच्छक्तिस्ततः कामः क्षोणी च परमेश्वरी ॥ 

आकाशं श्रयाकामौ च शिवः शक्रश्च पार्वती | चन्द्रोऽनङ्खो धरा देवी Stanger प्राशिता ॥ १५० 

बहुनाऽल किमुक्तेन रहस्यं कथ्यतेऽधुना | बणाश्चमाणां सर्वेषामाचारः सद्रतिप्रद्ः ॥ 

प्रजादोषद्च राज्ञानं जायादोषं पतिं यथा | तथा प्रापरोत्यसन्देदः शिष्यपापं गुरुः सदा ॥ 

गुरुखिवारमाचारं कथयेश्च cafes | न गह्णाति दि शिष्यश्चेत् तदा पापं atid हि ॥ 

HOTA Wat पुरतस्त्यज्ञेत् | कदाचिन्नैव कुर्याद्धि gerd वेदपाखवत् ॥ 

पीठकेवागमाच्नायं तद्वियाचारकौटिकान | करदरघ्यादिकश्चापि न वदेत् पशुसन्निधौ ॥ gata 

यथा र्ति चौरेभ्यो धनधान्याम्बरादिकम् | HOV तथा AT पशुभ्य परिरक्चयेत् ॥ 

खुग्॒तकौलिकाचारमयुयहन्ति देवताः । बाज्छासिद्धिमवाप्नोति नाशयन्ति भरकाशकान् ॥ 

या देवी भुवनेश्वरी लिभुवन Braga ह्यघ्रतो 

frarafenat खकीयवपुषो वर्णाधधिता देवता | 

सा नित्या सकला गृदख्थनिलया कान्तादरता RAST 

नित्यं पञ्चगणै्भजस्व तपसा भोगेन तां साधकः ॥ 

इति ज्ञानानन्द्परमदं सविरचिते कौलावलीनि्णये दशम SATA? ॥ Ro I 
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एकादश Jala. 

` अथ भावं प्रवक्ष्यामि यथा तन्वा सारतः | भावस्तु विविधः प्रोक्तो दिव्यवीरपशुक्रमात् ॥ - 

aera विविधश्चैव तथेव मन्वदेवता | आदययभावो महान् श्च यान सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ 

द्वितीयो मध्यमश्चैव तृतीयो विश्वनिन्दितः । वहुजापात्तथा होमात् sag शादि विस्तरः ॥ 

न भावेन विना चैव यन्बमन्वाः फलभ्रदाः | किं वीरसाधनैकध्मैः किम्बाऽऽङषकुखाकुरैः ॥ 

fa पीटपूजनेनेव fa कन्याभोजनादिभिः | age भ्रीतिदानेन किं परषान्तथेव च ॥ ५ 
fa जितेन्दरियभावेन किं कुखाचारकर्मणा 1 यदि भावविशुद्धात्मा न स्यात् कर्परायणः ॥ 

भावेन भते मुक्तिं भावेन कुलवर्धनम् | waa Masia: ख्याद्धावेन कायशोधनम् ॥ 

किं न्यासविस्तरेैव किं भूतशुद्धिविस्तरे; 1 किं gar पूजनेनैव यदि भावो न जायते ॥ 

केन वा पूज्यते विद्या न वा केन भ्रजप्यते | फलाभावश्च नियतं भावाभावात् प्रजायते ॥ 

प्रथमं दिव्यभावस्तु कथ्यते तन्लवत्मना | यद्णदेवता यल तत्तेजःपुञ्ञपूरितम् ॥ 

तेजोमयं जगत् ad विभाव्य alae) तत्तनमू ततिंमयैमन्ते स्वेन स्वेनैव वा पुनः ॥ 
आत्मानं तन्मयं get सर्वं भावं तथैव च | cae योपिति ध्यात्वा चिन्तयेद् यतमानसः ॥ 
अष्टाब्दात् षोड्शाब्दान्तं युवतीति cert | तल भावप्रकाशश्चत् स भावः परमो Aa: | 

चरणान्मररुपर्न्तं पीत्वा पीत्वा पुनः पिवेत् 1 तस्या नखशशिज्योतस्नाखस्डिताघतमो भवेत् ॥ 

सिग्धान्तःकरणो ata निर्विकारः सदा भवेत् | खदृत्तजायना चासजङ्ोरुजघनधिया ॥ 

नाभिरोमावखी वक्षःस्थले; पौीनपयोधरे; 1 प्रीवानयनपयन्तं Hara: प्रकरस्मितैः ॥ 

यावन्मधघुमदा पूरणदिव्यभावविरोकितैः | लिग्धेन्द्ियश्च सन्तुष्टश्चतुवेगेपद्श्चयः ॥ 

१० 

१५ 

ततः कामकलां ध्यायेत् साधकः स्थिरमानसः | frafears पुनस्तस्या भावपूर्णामरतैर्निजम् ॥ 
मुखं विन्दु वदाकारं तदधः कुचयुग्मकम् | तदधः सपराध॑श्च चिन्तयेत्तदधोमुखम् ॥ 
सवेविदयाशरतापूणं सर्ववाग्विभवप्रदम् | सवोर्थं साधकश्च व सवेर्चनकारकम् ॥ 
सवेदेवादिभूतश्च सर्वदेवनमस्कृतम् | सर्वाहादनसम्पू्णं सर्वमोहन कारणम् ॥ 
सवर्थिसाधनश्च व सर्ववश्यप्रवर्तकम् | एवं कामकराध्यानं खुगोष्य' साधकोत्तमैः ॥ 

 पतद्रुपन्तु चात्मानं चिन्तयेत् साधकः सदा । Ageare शिवाकारमाधारे कनकप्रभम् ॥ 
नाभिस्थं सूर्यविग्वाभं तखणादिव्य वच॑सम् । हृदि वहिशिलाकारं aged भास्करद्युतिम् | 
कण्डे दीपशिखाकारं mat वैदूर्य सन्निभम् | shat चन्द्रविम्वाभं श्रमध्ये रलवदुचिम् ॥ 
नयने विश्वतेजश्च चिन्तयेदेषु साधकः | धुत्वा स्पृषटाऽथवा दष्टा ध्यात्वा कामक्लातनूम् ॥ 

कटेषु ततूकखारूपमकुले परिचिन्त्य च । क्षणं तद्वदविमर्गेन जायते भावसयः ॥ 
SON जायते यस्मात्तत् सर्वं कथितं शुभम् । SS साक्षाद् यतस्तरवं देवी तिष्ठति azaa: ॥ 

तेन AHIMA पृज्ञनीया प्रयतः | कुलदेवी चाथा देवी निश्चला यस्य विदयते ॥ 
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ख धन्यः पुरुषो लोके निश्चलो यत एव सः | इति कामकलाध्यानं कथितं सर्व सिद्धिदम् ॥ २० 

परयोषाधिका ज्ञेया fase प्रीतिवद्धिनी | आगते स्वागतं कुयांह्धीखायोगात् स्वलीलया ॥ 
तस्पा्योत्थाप्य CNA धुत्वा सम्वेशयेत्ततः | वामभागसमासीनां Gant कामरूपिणीम् ॥ 
ध्यात्वा कामकलां तल विन्द्वादिपूर्व विश्रामम् | गन्धमाल्यन्ततो दत्त्वा कुखद्रव्याणि योजयेत् ॥ 
देवयुक्तं सताम्बूलं दर्वा भुक्ता च साधकः । पृच्छेत् HoT Tal लोकिकाौकिकादिकाम् ॥ 
तस्यां निन्दाभयक्रोध कर् क्तियोजनं यदि । करोति कुकशाखन्ञः सिद्धोऽपि नश्यति र् वम् ॥ २५ 
रत्वा दोषादिकं aa सन हदष्टीव शिक्चया | mata कय या वै रते ल frend भवेत् ॥ 
HFOUTSA रदस्यन्तु HoyS ततो जगत् | वरं कुःलमनोरूत्यागो at Hay ॥ 

न त्यागयोग्यं age द्र्टदोषेण सर्वथा | eRe Hoatged यदि स्याद्धाग्ययोगतः ॥ 

समरूपं विधातव्यं वैपरीत्यं परित्यजेत् । प्रथक् स्थानं पृथगध्यानं पथक् पूजा पथक् स्तुतिः ॥ 
न Roa cade किमेभिर्व॑हु जल्पितैः | वीरापत्यक्करे चैव वीरपली केऽपि च ॥ ~ 
सदा तिष्ठति देवेशि ara कार्यां विचारणा | तासां निश्वासयोगेन तदे ages नश्यति ॥ 
THA देव्याः स्यान्नाल् संशयः | FST सा महायुद्धे वीरारूफालननादिनी ॥ 
न दोषमयुगच्छन्ती पारयन्ती यतो जगत् । मात्स्य पतिविद्धं षः wake: कलहादिकम् ॥ 
नीचाभिगमनाच्चौव न सा देवी हरप्रिया । एवं ae परित्यज्य साधयेत् सिदधिमात्मनः ॥ 
फरपाकविधानं हि कथ्यते तन्लवत्मना | वीरपली च परमा स्वयमेव महेश्वरी ॥ ४३ 

ततता कुख्विद्यानाभाय्ा dat सनातनी | aay अुवनेशानी सर्वमन्वप्रवोधिनी ॥ 
न्यायतोऽन्यायतो वापि वीरपल्ली weary | दीक्चणादेव सर्वाथंसाधकः साधको भवेत् ॥ 
यदि antag वि वीरपलली तु भ्यते | फपाकं तल कृत्वा किं न सिध्यति yas ॥ 
फलपाकविधानन्तु सर्वदेवनमरुकतम् | gage व देवगन्धवेकिन्नराः ॥ 
आयान्ति फलपाकार्थं तस्माह्यलविशेषतः | विसर्जनं विधातव्यं गोपनं भावशक्तिकम् ॥ ५० 
तत्ततकल्पविधानेन कर कुर्यात् खशिश्चितम् | यतः पतिव्रताधर्मात् धर्मो नास्ति जगच्चथे ॥ 

पतिः प्राणधरदो नित्यं पतिरेव परा गतिः। पतिरेव परं बह्म पतिः धराणाधिकः sey: ॥ 

सर्वतीर्थमयः सवामी सर्वदेवमयः पतिः । सवंदेवीमय्चैव पतिरेव महायुरः ॥ 
सर्वदेवमयं हित्वा या नारी षरगोचरा | RTT गदं भी काको PATS जायते भ् वम् ॥ | 

अहन्तु gaa fe ara भीतिने च लपा । तव लिङ्गं यो हि याति पतिरूपधरः कचित् ॥ ५५ 

मूलमन्तजसतोयं aga देयमीश्वरि । तदा यदि वहिनं स्यात्तदा स्वपतिरेव हि ॥ 
इत्यादिशिक्चया कार्याः शिक्षिता; कुंख्योषितः | आगत्योपविशेत् पाश्वं खसं tet स्थिर चित ॥ 
पतिभावेद्गिते दश्वा eer स्यात् पतिदर्शने | उत्तरे नोत्तरं क्यात् वा | 
रक्षां रत्वा विधानेन साधकः स्थिरमानसः | योगिनीनां मदापूजा वदुकानां तथेव च ॥ 
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कार्या विघ्नविनाशार्थं कलवारक्षयोगतः | तासां मूकतरोमूे मूकविचाञ्च कालिकाम् ॥ 
विसर्जनविधो क्यात् साधकः कुखपातनम् | यद्रे ्रीतिरेतस्य कुलस्य कुखवित्तमः ॥ 
aad विग्रं रत्वा साधकः स्थिरमानसः | तत्र बीजार्पणं रत्वा कुर्वन्ति SOUT ॥ 
लिङ वाक्यैः waa कात्वा रुसमुद्धवम् | देवजातं नर जातं AAAS AT: ॥ 
MCAT कुरविभागन्तु पञ्चमात् परतो बुधः | सपमा्टममासाद्वा TAA सरोवरे ॥ 

| हस्तं द्त्वा पादुकाख्यां विद्यां संदारयोगतः | जपेदष्टसदख' वै खयं कक्षात् पतिष्यति ॥ ६५ | पादुकां पूजयामीति कथितः cgay: । एव छते यत् पतितं तत्फलं देवनिमितम् ॥ 
| स्वसूवामिकञ्च पतति वैपरीत्यागमागमात् | पतलिङ्घफखं ज्ञात्वा आनीय क्षालयेत्ततः ॥ 

गन्धद्रव्यं कयुद्रवयं द्त्वा च साधकोत्तमः | धेनुमुद्राग्रतीङ्त्य होमं कुर्यादलक्षितः ॥ 
रतावेव ̀  विधायैव यज्ञशेषं भुजेत्तत | भुक्तमाले त॒ तस्मिन् वै चिरजीवी शितौ भवेत् ॥ 
मुख्या मधुमती तस्य करस्था भोगदायिनो | नित्या मधुमती तस्य जायते नाल संशयः ॥ री 
मधुमत्या; फल व कथयामि णुष्व मे । खुधाधारासमा वाणी वक्तात्तस्य प्रजायते ॥ 
ag, सवशाख्राणामधीशः कुलनायकः | चन््रसूर्यावयि श्रीमान. भुनक्ति age खुखम् ॥ 
देवकन्याप्सरोमिश्च दिष्यगन्धर्वचारणैः | नानाविलाससम्पसैः कङाक्शरकीविदेः ॥ 
ृत्यगीतेश्च वहुलर्नानोपायरसायनेः | अगताः प्रीतिकरैदेवभोग्धेः सुरैः ॥ ७" ` * 
देवकन्यादस्तगतेरथमार्ह्य AGA | आयाति साधकाकाङ््हयदया परमेश्वरी ॥ ra 

| यत कामेश्वरो देवश्चिन्तारसमुपागतः | ततैवाऽऽयान्ति सततं देवकन्याः सहस्रशः ॥ = | इनद्रयोग्यां पुरो रत्वा वसन्ति साधकैः सद | तल्लोपगतपीडस्था aa लु age खलम् ॥ ae 
` चिरकारुं शुचि स्थित्वा चान्ते सुक्तिमवाम्र यात् | साधकानां कलजञ रपातने ॥ 
पततेफलनिपाता्थ कुरप्रा्ता पदे पदे | विघ्न करोति सर्व 
फं बृक्षोपरि तथा विघ्नमाचरति YLT । Hester 

| साधकोऽपि Wat तवा च सविकल्पकः 

कलज्ञानां न दोषः फ 
ल निजसङ्कोचकारणात् ॥ ८० 

दानिश्चेत् कदाचिहुदैवयोगतः ॥ 
। तावन्न Reqs स्याद्यावत्त् निष्कतिभंवेत् ॥ 

तविन्निजकूखाखापा Ista: प्रयतः | एतत् कायविधाने तु योग्यो न भूते ॥ । अतिदूररिथधते देशे नामवणैविवर्जिते | करोति यदि तल a asa aaa 
न दोषेस्तल वाध्यन्ते साधका, कुरखेवकाः | विघ्नपधानमेतत्तु कदाचित् फरसाधनम् ॥ 

छः ag तेनैव axed सवं ल फलसाधनम् | स्वफलं समजुभाप्य मरियते यदि पामरैः ॥ 
फलं भवति तेनेव पापेन वध्यते ४ वम् 1 दिव्यभाव; WIR मर्यो एश कसमो भवेत् ॥ 
एष ते कथितो दिव्यो भावः परसखुलावदः | न देयो यख्य Realy पशोः गोप्यः प्रयलतः ॥ 
अथातः संप्रवक्त्यामि वीरमावश्च मध्यमम् । निदन्दमानसो भूत्वा ददि कामकठातजः ॥ 
निशि gat प्रकर्तव्या हेतुयुक्तः सदा भवेत् । निजं कं समादाय स्वयं यैरवरूपथ्यच् ॥ 

८५ 
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कुश्च भैरवीरूपं तद्गाले न्यासविस्तरम् | विन्यसेत् सकं न्याखं नवयोन्यात्मकन्तथा ॥ 

प्रसूनतूकिकामध्ये पुष्पध्रकरसङ्पकरे | नानागन्धसमाकौणं कुखद्रव्येण यन्लकम् ॥ 

लिखित्वा पूजयेच्छक्तौ घरस्थापनपू्यकम् | पूवेवन्मण्डलं रत्वा पूर्वोक्तेकतमं घटम् ॥ 

संख्थाप्य देतुनाऽऽपूरय ब्राह्मणादिविसेदतः | तल aed विकिख्यादौ यद्यत्करसखमुद्धवम् ॥ 

ध्यात्वेष्टदेवतां Ta जपेदष्टोत्तरं शतम् । परेचमुद्ा प्रदश्याऽथ sad तद्धिचिन्तयेत् ॥ 

दरष्टाऽर्ध्यस्य तु पालं वे नृत्यन्ति योगिनीगणाः । इन्द्रादयः खराः सवे नृत्यन्ति मधुरोुपाः ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाया नृत्यन्त दर्ष॑तत्पराः | अध्यंपालं विधा कत्वा गुरवे चेकभागकम् ॥ 

एकं कुलाय Tat चै एकेन देवतर्पणम् | पीत्वा Fara पूणं नानाल्धारभूषितः ॥ 

आनन्दरूपवान भूत्वा पूजयेत् परमेश्वरीम् | तत्तत्कल्योक्तविधिना तत्तन्मन्तं प्रपूज्य च ॥ 

विसर्जनं विधायाथ age योजयेत्ततः | भक्तिख्वरसपानेन देवौ भुनक्ति ara ॥ 

तत्तत्कःलरसास्वाददद्या; प्रीतिः प्रजायते | ततकलगघ्रहणादेव सखुमेरुणङ्गरोदणम् ॥ 

कतालिङ्खनमाव्ेण खधाधौतकटेवरः । मूूलयोगे कृते तल जपेद् सहस्रकम् ॥ 

जपस्यान्त' हविर्द्रव्यं गृहीत्वा तेन तर्षयेत् । विधाय तर्पणं चैव प्रदक्षिणमनुत्रजन् ॥ 

KORA प्रणम्याऽथ Ean तोषयेत्ततः । इदं वीरकुरं चैव get खमनोहरम ॥ 

यदे र विद्यते वीरस्तत्कुटं चेव तत्खतः | न च मारोभयं तब न च राजमयादिकम् ॥ 

gage सदा aa धनपुज्रविवर्थनम् | लक्ष्मीर्वाणी सद्ा तत खुस्थिरा भवति भुवम् । 

rag प्रचोधिन्यामवश्यं aged: | योजनीयं प्रयलेन न च विघ्न प्रवर्तते ॥ 

नान्यवीरेण तद्योगं प्रहणे दैवतैरपि | योगिनीभिनं sa तन्न च पापेन युज्यते ॥ 
यतर aa कुजे वारे श्मशाने गमने कृते | GaAs भवेत्तत्र सप्तवासरसम्भितम ॥ 

चतुर्दश्यां णते तल प्चपूजाफलं कसेत् । न गते नाते स्थाने पशुरेव न संशयः ॥ 

नान्यस्मादधिको देव इति चिन्तापरायणः | साधके क्षोभमापन्ने देव्याः क्षोभः प्रजायते ॥ 

तस्माद्यल्लाद्धोगयुक्तो भवेद्धीरवरः खुधीः | भोगेन मोक्षमाप्नोति भोगेन करुसाधनम् ॥ 

यहुयद्वदति निद्राति यत्करोति agate | तत्सवं कुखरूपन्तु ध्यात्वा च विहरेत् खुधीः ॥ 

एकाकी निजने देशे श्मशाने निजने वने । शरन्यागारे नदीतीरे निःसङ्गो विहरेनखुदा ॥ 

वीराणां जपक्षारस्तु सर्वदैव श्रशस्यते | TAS TAA करत नाल संशयः ॥ 

वीरसाधनकारय् करतवय वीरपुरवैः | दिव्यैरपि च कर्तव्यं aghast च पामरैः ॥ 

वरं पामरका्यश्च न पशोरिति निश्चयः | यच्च देव्याः पुरा भोक्त शाश्वतं मन्लसाधनम् ॥ 

सञ्जनं गुरिकादीश्च क्ुरयाद्वीरो महावलः | दिव्यवीरे न भेदोऽस्ति यो भेदः स तु कथ्यते ॥ 

शान्तो विनीतो मधुरः कखालावण्यसंयुतः | दिज्यश्च देववत् प्रायो वीरश्चोद्धतमानसखः ॥ 

विभूतिभूक्षणो वापि चन्दनेनापि aft: | आकारगोपनो वापि व्यक्तो वा दिव्यसाधकः ॥ 
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रक्तचन्दनदिग्धाङ्खो वैष्णवो arden: | असं स्छृतः संस्छृतो वा निव्यसिक्तः HEAT: ॥ १२० 

अपमाने च पूजायां VIZ: सदा भवेत् । देवनिन्दापरो वापि ततृपूजादिपरोऽपि वा1 

पूजारतस्तद्रहितः कखाकुमते स्थितः | निजभावसमायुक्तो देववत् विदरेव श्वितौ ॥ 

वेदहीने fas चेव यथा न भर् तिसं स्क्रिया | विष्णुभक्तिं {विना चैव भक्तिर्न प्रभवेद्यथा ॥ 

शक्तिज्ञानं विना सुक्तिर्यथा हाख्याय कट्पते | गुरू चिना यथा तन्वे नाधिकारः HAT ॥ 

पतिहीना यथा नारी सर्वकर्मविवर्जिता | करं विना यथा वीरे देव्या वा मम साधकः ॥ 

नाधिकारीति करौरेयस्तस्माद्धावपसो भवेत् । विना कखेन दिव्यानां ster तथैव च॥ 

मन्वसिदधि्जं जायेत जन्मकोटिशतैरपि 1 अविनीतं कुं यस्य स कथं मम पूजकः ॥ 

तस्मादयलात् सद्ा कार्य यथा रुयाद्धिनेयान्वितम् | भावाभावात् कखे शास्ते नाधिकारः R
AAT ॥ 

तेन भावविशुदधस्तु साधकः कौलिको भवेत् । इद चीरकूर् व दिव्यादपि मनोरमम् ॥ 

पशुभावं प्रवक्ष्यामि तृतीयं सर्वनिन्दितम् | यथाविधि पशोर्विद्यां गृहीत्वा भावतत्परः ॥ 

प्रथम पूर्वमेवाथ यजतः शद्धिमाचरेत् | न मर्स्यभोजनं sata feat मन्
ता स्मरेत् ॥ | 

परद्रव्ये न Sta: स्यान्न भोगो मानसो भवेत् | सिन्धुतीरे पर्वते वा कानने वा सखुराख्ये ॥ | | 

बिल्वमूले विविक्ते a grad खुशोभने | न gaat कयात् कौरिव्य' दूरतस्त्यजेत् ॥ a 

देवता शुम्रवर्णी तु ध्यातव्या खुसमादितैः | विसन्ध्य' देवपूजा स्यात्. लिसन्ध्य' जपमाचरेत् ॥ 

राली मालाश्च Way स्पृशन् नेव कदाचन | न मन्व मुचरेद् मुत्ता मोनी स्यात् सवेकर्मख ॥ 

पर्वकाले fai नैव ness साधकोत्तमः | पुष्पं गन्धं ae चैव खयमानीय पूजयेत् ॥ 

fad dened तदुगोष्ठौ परिवजञयेत् | तुका विना गच्छन च सखस्ियमादरात् ॥ 

पुराणश्रवणे वद्धा वेदवेदाङ्कतत्परः | न रालौ भोजयेद्धिदयौरूताम्बूलञ्च तथैव च ॥ | 

गुरुणा यदुयदादिष्ट' ततस्य यज्ञत्चरेत् | स्वजातङखुमं Sa ager तथेव च ॥ 

# १ लिरालञ्च पञ्चगव्येन शुध्यति | case न गृह्णीयात् देवीभक्तिपरायण, ॥ 

विष्णुतन्लोक्तकव्यादि aged च | कार्यं वीरकथालापं न कुरयाद्वीरवन्दितम् ॥ 

नित्यश्राद्ध' गवां ore सन्ध्यावन्दनमेव च | तीर्थस्ानं परदेशे गमनं धर्मतत्परः ॥ 

aged द्विविधश्चैवाऽदीक्षितो दीध्वितस्तथा | दीध्वितस्याऽधिकारोऽस्ति पूजायां aq निर्वितस् ॥ 

ay ४९ Saris नाधिकार खवंद्ा | aes न्रधिकारोऽस्ति पूजादेशगतागतौ ॥ 

त यश्चन । पूर्वस्य दर्शनं नैव सत्यं aed खनिश्चितम् ॥ 

ऽपि नियतं विसुत्वादूयद्यपि धर् चम् | तथापि जायते शङ्का तदा देव्याः पदे पदे ॥ 

ii Bertani वरं खक्करुहिखनम् | at BHSHART स्याद्वरं GHSAAAT ॥ 

वर खडङ्लानिस्तु वरं cqgegeny | कायेन मन तनम् ॥ सा वाचा वरं ages 
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दशाम Seta: | ६७ 

न च कुर्यात् ag देव्यङ्कश्चयकारणात् | ककूशासखे दयं पापं acer भवति भ्रुवम् ॥ ne 

mae महती निन्दा परयोगे तथैव च | तस्मादपि महत् पापं पशुसङ्कात् भजायते ॥ 

ABA सदाऽऽखापात् पशो; सम्भाषसंस्छतात् | न सिध्यन्ति महामन्लाः सत्यं सत्यं सुनिश्चितम् ॥ 

ब्रह्महत्या सूरापानमगम्यागमनन्तथा | स्तेयं संसग पवेते महापातकजातयः ॥ 

दीश्चणादेव नश्यन्ति जपान्नश्यन्ति चापरे | वीरहत्या थापानं वीरजायाश्च ATA: ॥ 

पतटुघन्यैकदेशस्य गुरोरर्थावलोपनम् | ज्ञात्वा वीरवरघ्चापि तन्निन्दा तद्कीत्तंनम् ॥ ae 

न च तस्मै धनासेपस्तेयमित्यभिधीयते | पशुना यः समाखापः समा शय्या समासनम् ॥ 

पकल भोजनं चैव संसर्गश्च ततः परम् । खंसर्गपातकं Tih करीनस्य महात्मनः ॥ 

पातकं न च तेषां वै dat पुण्यसश्चयम् | प्रभवन्ति न तीर्थानि न गङ्खा न च काशिका ॥ 

महावि्याजपादेव चत्वारि पातकानि च | नश्यन्ति न च संसगः aa याति कदाचन ॥ 

अज्ञानात् पशुखं सर्गो यदि दे वात् प्रजायते | तद् द्वादशवर्षाख्यं तार्थं यलमा चरेत् ॥ १६० 

HEAT: समीपस्थः कुरुसेवापरायणः | sass तन्नामप्रजापी ततपतेरपि ॥ 

तदन्ते तां qarasd यैश्च परितोष्य च । शुचिभू'त्वा पुनविंदां गृहीत्वा शुद्धिमाम्-यात् ॥ 

्रताशक्तो यदि भवेत् gaa: परितोषकृत् | दयात् कुखाय पापानां क्षयां साधकोत्तमः ॥ 

ज्ञानात् संसर्गमासाद् मरणान्नैव शुध्यति | छते च भासकाकादि योनिमाङम्न्य सवंत; ॥ 

नानाकटेशसमायुक्तो नरकान् प्रतिपद्यते | नचैनं दीक्षयेन्नाम न चास्य दर्शन्रेत् ॥ ` १६५ 

देवीशाखकथाश्चाल waa विवजयेत् । कर्म॑णा मनसा वाचा पशुशाखरादिपूजनम् ॥ 

प्रर्वन्ति महापापास्त्यज्यास्ते FATT: | निषेधे ककशाख्राणि साधकः सवदा चरेत् ॥ 

पशुशाखराणि सर्वाणि वर्जयेत् परदारवत् | श्वचर्मस्थं यथा क्षीरं न देयं स्यादुद्धिजेष्वपि ॥ 

तथा पशुमुसाद्ध्मो न Rama कौलिकैः | अश्चदध्वाना ये चाल कुरधर्मेषु कौलिकाः ॥ 

न वा ध्यानानिवर्वन्ते यावदाहतखंखवम् | कौलाः पशुव्रताश्चैव पर्चद्धयविड़म्बकाः ॥ 

केशसंख्या esat यावत्तावत्ति्ठन्ति रौरवे | दीक्चषणात् पूजनाद्धोमात्तथा द्रष््यवल्ोकनात् Il 

यत्किञ्चिज् ज्ञानमालेण पशुना निर्जितो यदि | तस्य aa हरेद्देवी शापं दत्त्वा सडनिश्िचतम् ॥ 

पशोर्वि्यां समादाय यदि पूजापरो भवेत् | TET qm सपारोक्य कुकवक्तुः विलोकयेत् ॥ 

ad न चेत् $रीनस्य विधादानिष्वु जायते । ages यत्किञ्चित् क्रियते कुरूसाधकेः ॥ 

तत्ततक्म सदा तेषामभिचाराय कल्यते | या याः सर्वा पहानिचाश्वविकभाा ae ॥ १७५ 

पशुद्रषटिनिपातेन साधकं नाशयेद्च्.वम् । यदि देवात् पशोविधयां लभते Sata: 
॥ 

द्विजस्य कौलिकी प्रार्थ्यं पुनर्वियास्ुपालमेत् | अज्ञानाद् यत् eS मातन कुःखकोटलिकम् ॥ 

क्षमस्व मातस्ततूपापं ac देवि wai कुर । पव oni महायलै रलैः स्वणददिविरूतरेः ॥ 

सम्पूज्य कखदास्पत्यम्टम्यां यलतो नयेत् | श्र्टस्य चाश्रमी चेति तिथिरेव न चान्यथा ॥ 

१७० 
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कोौलावखीनिर्णये 

दोक्ाकालः सख एव स्यान्नान्यः कालः प्रशस्यते | ast बहुविधाः सन्ति aa कुसाधकाः ॥ १८८ 
। पशशिष्यसमो नास्ति सत्यं सत्यं न चान्यथा | wert पशौ aa’ तत्तु तेषां परं विडः ॥ 
^ RATATAT वा पतत् पुस्तकद्शेनम् | पशोरघ्रे न ater’ प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥ 

कृत्वा qaqa FET स्मर्तव्यः कुलनायकः | aa areas वा शर्करायां तृणेऽपि वा ॥ 
aaa चिन्तिता देवी न agian? | चेतनाधिष्ठितं at सुखं दुःखं प्रकल्ितम् ॥ 
aaa चेतनामावाननियमो नास्ति ताद्शः | तस्मादुदेव्याश्च सर्वस्वं देवौपूजापरायगीः ॥ ५८ 
adem’ सर्वथा चैव पशोः कल्याणदेतवे | सवथा तत्न भावौ al न प्रकाश्यौ कदाचन ॥ 
खभावश्च विभावश्च पशुदा व्यवस्थितः | सभावः पशुभावेन जन्मल्यविभावनात् ॥ 
बीरभावो भवेदेव ततो देव; प्रजायते | देवाच जायते वीरो वीरादुदेवः प्रजायते ॥ 
देवे वीरे न ale: साभ्यमित्यभिधोयते | भावस्तु मनसो धर्म॑; स दि शाब्दः कथं भवेत् ॥ , 
तस्माद्धावो न वक्तव्यो Rema समुदाहृतम् | यथेश्चगुडमाधुय्ै जिया aad सदा ॥ त 
तस्मा द्धावो विभावस्तु मनसा परिभाव्यते । पक एव महाभावो नानात्वं भजते यतः ॥ 
उपाधिभेदभावेन MAR छयिष्यति | आनन्द्घनसन्दोहः प्रभुः प्रङृतिरूपध्रक ॥ 
रसरूपौ स पएवाऽऽत्मा स प्रमु; परमो महान् | श्रोतव्यः स च मन्तव्यो निध्यातव्यः स एव हि ॥ 

खातात् कायस्ततो HAMA era | श्रोतव्यः श्र तिवाक्यभ्यो मन्तल्यो मननादिभिः ॥ 
६५ सोपपत्तिमिरेवाय ध्यातव्यो शुदेशितैः । तदा स एव qaien परतक्षोमवति भवम् ॥ ५ 

तस्मिन् देहे ल॒ भगवान् gem: परमेभ्वर; | भावैवहविधेश्चेव भावसूततरापि टीयते ॥ 
Wat नानाविधं प्रासं गवि चैको यथां किन जायते Sa BEN रसः । दुग्धायभ्यासयोगेन नानात्वं स यतः ॥ 

त् परो रसः | तस्माद्धि ततो हव्यं तस्मादपि रसोदयः ॥ 
SIS कारणं तस्य तत् कायं न च कथ्यते | दूश्यते च सद्ा ततर न कार्य नापि कारणम् # ff 
तथवाय स एवाऽत्मा नानाविग्रहयोनिषु | जायेज्निष्यते जातः कार्यमेदादि भाव्यते ॥ = 

SSIS: स्तो वद्धः स सुक्तः स खली पुमान् । स खीनपु सकः सोऽपि स प्वाऽनङ्ग एव खः ॥ 
ननाध्यानसमायोगान्नानात्वं भजते यथा | एक एव स एवात्मा रसरूपी सनातनः ॥ a a च सुव्यक्तः प्रकृत्या क्रियते Way | तस्मात् प्रतियोगेन ज्ञायते नान्यया कचित् ॥ 

न न प्रत्यक्षो यथा घट; | इतराद्धिचयमानोऽपि न मेदसुपगच्छति ॥ He 
Sen याति चिना शतं कथचन । न shit च ort श्रव्या न शस्कमात् ॥ 

a ८ 4 पत्या Stas पुनः । प्ररुत्याऽधिष्ठितं सर्व प्रकृत्या वाञ्छितं जगत् ॥ 

छ तवतिः । न सतु यषवव ल ger, THAT 
ae a परं पदम् | उभयोः समवायस्तु वस्तुत्वं सुनिश्चितम् ॥ 

| RAGETRT: पुमानसौ | निर्विकारः सर्वदैव भ्रमाणागोचरः पुमान्. ॥ 



पकादश Sle: | ae 

eran भवति सर्वव स्वयमात्मा स्वयम्भुवः | उपायाः सन्ति वहवो eta’ ब्रह्म सनातनम् ॥ = 

तथावि seeding fax’ प्रत्यश्चतां व्रजेत् । सांयालिकाः He देशे यथा नावं परह्य च ॥ । 

ama खसुत्तीयै समुद्रं विशते चिरात् । तत्तटे नावमार्थाय क्षणाद् यान्ति यथा शुनः ॥ 

वैजात्यं नास्ति चेत्तव कथं तत्तद्धि कारणम् | तस्मात् परस्परायातास्ते हि कारणतां गताः ॥ 

न कारणानि ते चैव साक्षात् प्ररृतिकारणम् | Stata: प्रकतिज्ञयः पुम्भावः पुरूषो मतः ॥ 

कनसिक्घ विभागेन ज्ञायतां साथकोत्तमैः | घरपरत्यक्षतायान्तु आरोक व्यञ्जको यथा ॥ २१९५ 

चक्षुरादि ततः किञ्चिदधिकं निविकल्यनम् | daca’ पुनरेतस्य भेद कारणमेव हि ॥ 

तथा न व्यक्तिविषपे त्वन्ये ठयज्जक्रतां मताः | खा्चात्कारणमेवैतत् श्रकृतिश्चेव निश्चितम् ॥ 

दिव्यभाव चीरभावो यख्य 22 व्यवस्थितः | THA जन्मना तस्य परं ध्रत्यश्चमाप्लुयात् ॥ 

जीवन्मुक्तः स एवाऽत्मा भोगार्थमय्ते महीम् | देवीभुवः स एवाऽत्मा भैरवः परिकीत्तितः ॥ 

भावल्याणां मध्यै तु at भावौ खधरतिष्ठिती । न वक्तव्यौ मुक्तिमार्गौ goad कलोत्तमौ ॥ = २२० 

यो भावो यस्य चै प्रोक्तस्तेभविर्नाचथेद्यदि | दशाहकमयोगेन ast भवति साधकः ॥ | 

नोपदिशोत्तल भावं न पूजां aa सन्दिशेत् | ककान्मन्लं ग्रहीत्वा तु भावशुद्धिः प्रजायते ॥ 

तस्माद्धावषरो भूत्वा देवीं सम्पूजयेत् खधीः ॥ 

इति ज्ञानानन्दपरमहंसचिरचिते क्तौडावलीनिणये एकादश SSA? ॥ 22 ॥ 



| क्ौरावरीनिणंये 
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ae get च Ararat विधानं तन्लवर्त्मना | आरभ्याऽनामिका ध्यात् प्रादक्षिण्येन वै कमात् ॥ 

तजेनोम्रूलपयेन्तं जपेदशखु पर्वसु । तर्जन्य्रो तथा मध्ये at जपेत् स ठु पामरः ॥ 

चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशो धनम् | शक्तिमाखा समाख्याता सर्वमन्लग्रदीपनौ ॥ 

( अथवा ) अनामिकालयं पर्व कनिष्ठा च लिपर्विका | मध्यमायाद््यं पवे तर्जनीमूलपर्विंका ॥ 

अद्गःटीनं वियुञजजीत किञ्चित् सङ्धोचयेत्तखम् । अङ्गखीनां वियोगे J चिद्धेषु क्षरते जपः ॥ ५ 

अङ्गव्यश्र घु Asa asta मेरुलद्धुने | पर्वसन्धिषु ata तत्सवं निष्फलं भवेत् ॥ 

नित्यजापे महादेवि करमाला शुभप्रदा | अक्षमाला तथाऽन्या च सवथा सिद्धय पुनः ॥ | 

( अशथवा ` सुक्ताफचमयी माचा cristata यिनी | सर्वसिद्धिधदा नित्यं सवं राजवशङ्कुरी ॥ 

यथा मुक्ताफलमयी तथा स्फारिकिनिर्मिंता | सद्रा्चमालिका मोक्षे भवेत् सव॑ंखसिदिदा ॥ 

TASH वध्ये टक््मीविद्याप्रद्ा मता | तथा माणिक्यमाखा च साघ्राञ्यफलदायिनी ॥ १० 

पुचजीवकमाला तु विदयालष््मीध्रदा यिनी | पद्याक्षमाख्या ल्ष्मीजजायते च महद्धनम् ॥ 

रक्त चन्दनमाला तु वैश्यसौभाग्यदायिका । स्द्रक्षमालिका सूते जपेन स्रमनीरथान ॥ 

GHA: MAT माखा कुशब्रन्थ्या तु पापहा | पुलजौवभवा माला पुतं वितचतेऽचिरात् ॥ 

दिरण्मयी कामदा स्यात् sara: पुष्करं धनम् । सौभाग्यं स्फाटिको माका सद्र क्षेऽक्तथकामद् ॥ 

शाक्तानां सुफायिकी माका रक्तचन्दनसम्मभवा | पुलजीवैदंशगुणं शतं शङ्क ; सदखकम् ॥ ` १८५ 

mara: पद्मरागैश्च तथाऽगुतगुणं मेत् | अयुतं सुफारिकैः प्रोक्तं मीक्तिकैलक्षमुच्यते ॥ 

पद्याक्चेदशलश्च' स्थाद्राजतरः wes | सौवर्णं शकोरिः स्याद्नन्तं रक्तचन्दनेः ॥ 

इन््राचेश्च मदासिद्धि' तुते मालिका सवा । रक्तचन्द्नमालामिः शिवत्वं waa धवम् ॥ 

कुशग्रन्थेन सद्ाक्चैरनन्तफलदा भवेत् | dara: सवसिद्धिः ख्याद्धिदवकाष्टेन सिद्धिदा ॥ 

शङ्खेन रचिता माला सर्वसौभाग्यदायिका | सामान्या कथिता माला विशेषात् कथ्यतेऽघुना ॥ 

रक्तेन चन्दनेनापि वारामाछां रकल्पयेत् | दन्तेन कालिकायास्तु राजदन्तेन मेरुणा ॥ 

उश्रताराजपे शस्ता AgInSaer मालिका | उन्पुख्याश्च तथा spar मोश्चदा मालिका भवेत् ॥ 

वैष्णवाणां पदमवीजमाङिका तुस मता । गजदन्तैगणे? त॒ शेवे TATA उच्यते ॥ 
गर्दभानां वराहाणां दन्तैरप्यभिचारके | अणष्ोत्तरशता माला चतुःपश्चाशिकाऽपि वा॥ 

षरजिंशद्रचिता माका उत्तमाधममध्यमा; | अथवा ATARTACAT माला कार्या प्रयलतः ॥ २५ 

सतविशातिभिः कार्या स्॑साधारणे जवे | पश्चविंशतिभिरमोक्चाथों श्रना्थी लिंशता जपेत् ॥ 

Ca पञचदशमभिचारके । अषटोत्तरथतैः amt सिद्धिख्का मनीषिभिः ॥ 

चि Rasy नात्र AAT: | TIA Tz बीजं वदुरी बीजमाखिकम् ॥ 



द्वादश Sota: 
a 

शिल्थिने fant दत्वा aeteat साधकोत्तमः | GER ततः कुयात् यथाशाखप्रमाणतः ॥ 

अप्रतिितमालाभिर्मन्लं जपति यो नरः | सर्वं तद्धिफकं विन्दात् क्रुद्धा भवति चरख्डिका ॥ Re 

पुण्यख्रीरचितं qa arate वाऽथ पड्कम् | पड्कजो द्धवस्लश्च तथाच शणसूवकम् ॥ 

कोषकारस्य Gan श्रथयेदश्चमालिकाम् | ख्णादिसम्भवं खलं faut खिगुणीरूतम् ॥ 

Ua रक्तं तथा कृष्ण" शान्तिवश्याभिचारके | रक्ते मुक्तिमवाप्नोति श्वेतेर्योगादिसाधनम् ॥ 

पीतैः कामं यशस्यश्च कृष्ण रोगादिसम्मवः | नित्ये नैमित्तिके शस्तं शुङ्क रक्तं तथा शुभम् ॥ 

वीजानि च तथा सूतं पञ्चगव्ये दयं क्षिपेत् । प्रक्षस्य भूलमन्लेण प्रथयेदथ TARA ॥ ३. 

गुरुभ्वशुरजामातपुतैः स्वयमनन्यधीः | तैरेव श्रथितां मालां कारयेन्नाऽन्यतः क्वचित् ॥ 

कान्तया रचिता माला दतसिद्धिकिरी मता । एकैकमणिमादाय sate विनिर्दिशेत् ॥ 

ग्रन्थिहीनं न कर्तव्यं स्पृषठासपष्े न दृष्यति | शेषे च सैष्णवे सोरे गणेशे श्रीकरेऽपि च ॥ 

चीजस्पर्शे पुनः र्यात् संस्कारं aaa: सुधीः | दूषणं यल नास्त्येव प्रन्थिहीनोऽपि नित्यशः ॥ 

कालिकात्वरितयोष्तु ASAT: षर्कभेदके | तोतखछावनवासिन्योवाराह्याद्याविशेषतः ॥ [र 

अन्यायाश्चस्डिकादेष्या श्रन्थिदीना विधीयते । एकैकमणिमादाय साधकः स्थिरमानसः ॥ 

ब्रह्मप्रन्थिं ततो दात् हृदये तारमास्रन् | स्वयमेव जयेन्मन्बमन्य; भरणवमुच्चरेत् ॥ 
गोपुच्छसकशी कार्या अथवा सर्षरूपिणी । Rata विधायाथ wera साधकोत्तमः ॥ 

अये शुर" ध्यायन् न्या समन्लश्च दक्षिणे । चामतोऽपि भवेदेवं ध्यानतः सिद्धिमाप्चयात् ॥ 

यो मरः तं qe विन्यान्मन्लवीजन्तु दक्षिणे । ag निष्पाद्य माखाञ्च प्रतिष्ठाञ्च समाचरेत् ॥ ४५ 

अयुलोमविोभाभ्यां मातकान्तरितां न्यसेत् । पञ्चगव्ये क्षिपेन्माखां शिवमन्लेण मन्विताम् ॥ 

खान्त' geared’ नाइ चिन्दुवि भूषितम् | कथितं शिवमन्लश्च साधकानां हिताय च ॥ 

qaqa: पञ्चगव्यैः स्नापयेन्प्रलसुचरन् | घृतं at तथा नीरं शकंरामधुसंयुतम् ॥ 

पञ्चाखतमिदः ख्यातं प्रत्येकन्तु परं पलम् । gens गोमयं क्षीरं ved दधि तथा समम् ॥ 

गोमूलं प्रस्थमानं ख्याद्ाज्यच्चं च तदर्धकम् | yaa मन्वितं Heat योजयेत् पञ्चगव्यकम् ॥ ५० 

 अशीतलजेनैव खापयेत्तदनन्तरम् | श्लालयेत् पञ्चगव्येन सयोजातेन AHA
 ॥ 

ओः सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमः | भवेऽभवेऽनादिभवे भजस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ 

चन्द्नागुरुगन्धाय वामदेवेन घर्षयेत् ॥ 

ओं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः oP छाय नमो RATT नमः HUST नमः कलविकरणाय नमः | 

बलाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्व-भूतदमनाय नमो नम उन्मनाय नमः ॥ ५4 

खधूषैधंपयेत्ताञ्च अधोरमचना बुधः ॥ : 

ओं अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः TIT! SATA नमस्तेऽस्तु स्दररूपेभ्यः ॥ 

गन्धचन्दनक्कङःककमे टँ पयेत्तुरुषेण च ॥ 



` ततः संस्थापयेन्माल रूर्णादिपीटके बुधः 1 CAA चाश्वत्थपत्रेषु SANTA वा ॥ 

न  ibeiitllatasens 

cet 

ए 

Set 9 

eee:
 श : ns ae Bis ere cates ie प Sea Pa esa aaa 

~ 
= 

ee 
et Se cae 

कतौखावलनिर्णये 

ओं तत् पुरुषाय rad महादेवाय: धीमदि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् | 

मन्वयेश्च ततो धीरः प्रत्येकञ्च शतं शतम् | ंेशानमजना ae शतं चैव ततः परम् ॥ 

ओं शानः सवेविदययानामीश्वरः सर्वभूतानाम् बद्याधिपतिः ब्रद्मणोऽधिपतिः शिवो मेऽख्त स 

G © 

दाणिकोम् ॥ 

AR वापि च संख्थाप्य पूजयेत् सूवीयदेवताम्। साङ्खावरणखंयुक्तामुपचारैः 
सुविस्तरः ॥ 

GRAM वीजानां साधकोत्तमः । ग्राणय्रतिष्ठ Haid अष्टोत्तरशतं ततः 1 

ब्राणशंक्तिसमारुढ' ओकारविन्दुरूपध्क् | ITT AGATA तदनन्तरम् ॥ 

हदन्तं मूलसुचायै पूजयेन्मालिक क्रमात् | तिखेन TATRA शक्तया होमं प्रकल्पयेत् ॥ 

होमकरमण्यशक्तश्चेदुदिगुणं ज्ञपमाचरेत् | तारोऽ
क्चमाकाधिपतये सुसिद्धादि वदेत्ततः ॥ 

स्मन्ला्थं साधनीति साधयद्धितयं पुनः । सिद्धि sacra स्वाहा अंमिमन्लितमालया ॥ 

मूलमन्लं जपेत्तल अष्ठोत्तरसदसखकम् | अष्टोत्तरशतं वापि जप्त्वा मालां AAG I: 

शिष्यस्ते ततः सोऽपि जपेदष्ट्षदखकम्। अष्टोत्तरशतं वापि tat माश्च गोपयेत् ॥ 

शरवे दक्षिणां दरवा यथाशक्ता F साधकः | गुरोरभावे माखायाः संस्कारं स्वयमाचरेत्॥: 

qe भरकाशयेद्धिद्ान् न तु मन्तं कदाचन | अक्षमालच्च TATA गुरोरपि नः दशैयेत् ॥ 

भूतराक्षसवेताखाः सिद्धगन्धर्वचारणाः । हरन्ति प्रकटादुयस्मात्तस्मादूयलेन MITE Ut 

_ज्ञपान्यसमये ATS पूजयित्वा ठ गोपयेत् । अशुचिरन स्पृशेन्माटां अशुचौ न प्रकल्पयेत् ॥ 

हस्तात् पतति चेन्मरखाः न HAST व्यहं बुधैः । प्रायश्चित्त विधातञ्यं जयेन्मन्लं संदस्रकम् ॥ 

-( अथवा ) HAT शब्दर्ते जपेदष्टोत्तरं शतम् | जीर्णे aa पुनः ad प्रथयित्वा शतं जपेत्॥ 

{छिन्ना भवति Semen पूजां छृत्वा ततोऽधिकाम् | शरूणां शिष्िनाञ्चं व पूजां रत्वा लु खाधकः॥ 

प्रतिष्ठां पूर्ववत् Beat पुननपं समाचरेत् | पएवम्बिधा सखर्वमाखा Baad प्रतिष्ठिता ॥ 

अथान्यां संप्रवक्ष्यामिःमाखां कुकमयीं पशम् 1 क्स्डगोरोद्धवैद्रेव्यैः खयभ्भूक्कखुमेन Flt 

रोचनाकुङ्मेनैवः VAST समचयेत् ।कपुरागुरुकस्तूरो तथा सूगमदेन च ॥ 

अक्षमालामुपस्छृत्य प्रतिष्ठा विधिवच्रेत् | मथातः संप्रवक्ष्यामि मालां सर्वोत्तिमोत्तमामः॥ 

यख्य विन्ञानमाकेण मल्लाः सिध्यन्ति ततष्षणात् |: अनुलोमविरोमेन मन्बमातुर्विंमेदतः ॥ 

अन्त्ेणाऽन्तरितं वणं वर्णेनाऽन्तरितं मनुम् । कुर्यादणमयीं माल
ां सर्वमन्लघ्रदीपिनीम्-॥ 

चरमाणं Reed SAA कदाचन | caged परमं नाऽऽख्येयं यख्य कस्यचित् ॥ 

अदलोमविलोमल्ैविनदुयुडमातकाकषरः  क्चमेखकैः Seat: क, सया व्णमालया ॥ 

रत्येकं वर्णयुञ्मन्वा war: स्युः क्िप्रसिदिदाः | सविन्दु वर्णमुच्चार्य पश्चान्मन्लं जपेत् सुधीः th 

षं मेर कल्पयित्वा तुः जपेत्तन्नाऽभिल्येत् | अथ यन्लध्रतिष्ठानं कथयामि Taga: Il 

सुवणं cad तात्र श्रेष्ठं मध्यमथाऽघमम् | तारं रक्षगुणं भोक्त रौप्ये कोचिग॒णं भवेत्ः॥ 

६५ 
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दादश spla: । । 193 

सयुवर्णेऽनन्तफलद्ः रूफाटिकेऽपि तथा समम् | Tate feats वा fads पञ्चतोखकम् ॥ ` 
रसतो चतुख्तों Gags Garg वा | साधकस्य Hala चा Heat पीडे सुसाधकः | £0 

पूर्वोक्ता तद्रव्यैष्नन eat सुमनोहरम् | Gta Gad aed Safacar siaa: ॥ 

अथवा प्रतिमां acat निजदेवस्वरूपिणोम् | धतिष्ठाश्च ततः Hats यथाशासखप्रमाणतः ॥ 

स्नात्वा सङ्कल्पयेन्मन्लो ततो न्यासादिकश्चरेत्। पञ्चगव्य ततः Hear शिवमन्ेण शोधितम् ॥ 
तल aa क्षिपेन्मन्ली प्रणवेन समाकुलम् | तस्मादुडध्रट्य तच्चक्रं स्थापयेत् सख्र्णपञ्के ti । 
पञ्वासखतेत Gera शीतेन जखेन च | वाससा जख्ुत्तोल्य स्थापयेद्ध ass ॥ RG 

पीटपूजां विधायाथ कुशे्यन्वश्च संस्पृशन् | Tra यन्लराजाय fate तदनन्तरम् ॥ 

महायन्लाय धीमहि तन्नो ara: भ्रचोदयात् | गायलीमिति संजप्य शातमष्टोत्तरन्ततः ॥ 

' आवाह्य पूजयेद् देवीं जीवन्यासपुरःसरम् | उपचारः घोडरासिननाविधरसायनेः ॥ 

नानाविध्रफले्दर॑व्यैर्नानाङ्गरागविस्तरेः | स्वकट्पोक्तविध्ानेन सं पूज्य परमेश्वरीम् ॥ । 
. ततो जाप्यं सदखन्तु कर्यादीप्सितसिद्धये | बलिदानं ततः कत्वा भ्रणमेचक्रसुन्तमम् ॥ १०० 

अष्टोत्तरशतं होमं gaa कारयेत् Ge: | गरवे दक्षिणां ददयात्तथा च शिल्पिने ततः ॥ 

देवतायाः श्रतिष्ठानमेवन्तु saga: । न्यासादिकं सखकट्पोक्त' गावली aa सन्दिशेत् ॥ 

देवतायाः प्रतिष्ठाने विशेषः कथितो मया । अथ वक्षामि मन्लाणां पुरश्चरणसुत्तमम् ॥ 

भाग्य्ीनोऽपि मूर्खोऽपि यद्धोधादमरो भवेत् | साधयेत् सिद्धिसकखान् साश्चात् सिद्धीश्वसो भवेत् ॥ 

आदौ पुरस्क्रिया कर्यान्नियदेन यथाविधि | ततः सिद्धमयमेन्ली प्रयोगार्हो न चान्यथा ॥ १०९५ 

पुरश्चरणसम्पन्नो मन्लो हि फलदायकः | किं होमैः किं जपेश्चेव किं मन्वन्यासविख्तरेः ॥ 

वश्याय सर्वैमन्तागां यदि न स्यात् पुरस्क्रिया | जीवहोनो यथा देही STRAT न क्षमः ॥ 

पुरश्चरणदहीनोऽपि तथा aca: भरकीर्तिंतः | पुरस्क्रिया fe मन्लाणां प्रधानं जोव उच्यते ॥ 

तस्मादादौ पुरश्चर्या' रत्वा साधकखत्तमः । श्रयोगच्च ततः क्यात् साधक. सिद्धिदेते ॥ 
ग्रामे ऋरोशमितं स्थानं नादौ स्वेच्छया मतम् । नगरात् परतः कोशं करोशयुरममथाऽपि चा ॥ ९९८; 

आहारादिविहारार्थं ताचतीं भूमिमाक्रमेत् | गदे जपः समः भरोक्तो नद्यां शतगुणः SIA: ॥ | । 

ुण्यार.ण्ये तथाऽऽरामे TEST उच्चते | अयुतं पवते पुण्यं wer’ भागीरथीजले ॥ 
कारिर्दैवालये भ्राहुरनन्त' शिवसन्निधौ | यल वा aafag देशे लिङ्क वै परश्चिमासुखे ॥ 

aanqainfss ar gat वा तदन्तिके | THT GATT वा वाराणस्यां चराहके ॥ : 
उरे पर्वते वावि श्मशाने गदनान्तरे । एकलिङ्ग शरून्यगेडे ages शिवान्तिके ॥ १९१५ 

पक्क्षगिरो चापि वरमू fasted | महानिशि gaat कयदिषु स्थरषु च ॥ 
क्लीबस्य काण्ठानि दशाखममन्वितानि व । पूर्वादिक्रमतो वोरः स्थापयेत् कीलकानि च ॥ 

eanfia’ थमं चेव निशः तिं वरुणन्तथा । arg’ कवेरमीशानं बरह्मानन्तौ ततः परम् ॥ 

१५. 



marafefrta 

aafea भ्रूज्यैव वरं पश्चाजिवेवयेत् | हणानशक्रयो
र्मध्यमूर््व Fa सदा वुधैः ॥ 

बरुणासुरयोरमध्यमधश्च परिकथ्यते । क्षे च कीटिते मन्त्री न विघ्ने; परिभूयते ॥ 

gare गणश्च विधिवत्तव पूजयेत् | दीपरथाने च वीरेन्द्र यथाविधि पुरःसरम् ॥ 

MEG तल FAA चतुद्ारातमकं ततः | शुचिः पूर्वदिने भूत्वा साधकः स्थिरमानसः ॥ 

प्रातः Hea च गायती सदस प्रयतो जपेत् | ज्ञाताज्ञातस्य पापस्य erat प्रथमं पुनः ॥ 

` विध्रान् सन्तपयेत् सभ्यग्भोजनात
् सादरादिभिः | बहुभिर्वखभूषाभिः संपूज्य WRATH: ॥ 

आरपेश्च जपं पश्चात् तदचुज्ञापुर+
सस्म् | amare नियतं परयोषां प्रपूज्य च ॥ १२५ 

दीश्चितां TAG TA: KAT संयतमानस
ः | पायसं पिष्ठकं चैव नानारससमन्वितम् ॥ 

दुग्धं द्धि तथा तत्रं नवनीतं ATH 1 aa
d मोदकं चैव नानाविधरसायनम् 

॥ 

नानाविधफरं चैव नानाग न्धवि
रेषंनम् | चन्दनं खगनाभिश् S

HUTS HAHA ॥ 

आसनं पादुकां बखर तथा चाऽऽभरणा 
दिकम् | धूपदीपञ्च कौषेयं पुष्पमालां तथा परम् ॥ 

पञ्चतत्त्व राच्च श्रून्यगेहे खमानयेत् | ata 
ततो बीरः पूजयेद् ACACIA ॥ १२० 

गणेशं वटुकं AA BATS 
योगिनीम् | चतद्वरिषु संपूज्य 

पूर्वादिक्रमतो बुधः ॥ eke 

aeat are प्रद्यात्तु
 खाधकश्च ततः पर | भूतापसरण

ं त्वा दीपसूथानं
 समाचरेत् il 

विदितासनमाध्चितः | स्वकटपोक्तं विध्ायाऽथ परोक्षधेत्तदनन्तरम् ॥ 

अर्घ्योदकेन सम्भारमात्मान्च
 तत परम् 1 नानालङ्कारसंयुक्तं 

अर््योद्कविशोधितम् ॥ 

अद्भुतीकरणं GA TAIT खखं नयेत् । अश्ठकन्यारूपमेदं विलोषयाऽऽमशेचेषटितम् ॥ 
१२५ 

ब्राह्मणी क्चलिया वैश्या gat 
च Ss | वेशया नापितकन्या चच रजकी

 योगिनी तथा ॥ > 

विदग्धाः सर्वजातीनां प्रशस्ताः सर्वसिद्धिदाः | बरह्माण्यायष्शक्तोनां नामभिः EA
GTFT ॥ 

गतश्च पुनः पुनः | अध्य पाद्यञ्च पानीयं मघुपकं जट
न्ततः ॥ 

केशसंस्कारमाचरेत् | धूपयित्वा ततः 
केशान् कौचेयश्च निवेदयेत् ॥ 

ततः स्थानान्तरं पीडे आस्तीये TERA
 ane तते भ न(नाटङ्कारमूषणेः ॥ ९४० ` 

+ * निवेदयेत् । ता तां शक्ति ततो ध्यायेद् यथाक्रम
चिधानतः ॥ 

{न्नदण्डाक्षसूल्ाणि करदः ॥ 
दर्वा लिलोचनाम् | HARA 

^ grange ब्रह्माणीं संस्मरेत् उुधीः ॥ 

भरतीं चादरूपाश्च TAG खमण्डिताम् | प 

aoe a | कपाटं डमर ATT YS रङ्मभीति
दम् ॥ 

$ 

मादेध्वरीं Test श नेवल्यान्विताम् डुमना कौमारीं शिखिवाहना ॥ - ̀ < ९ 

करान्मैदेधती चन्चूडारलविभूषिताम् 
| विनत स {४ वनान् ॥ = 

शक्तिपाशाङ्कुशाभीतिकरां चारुविभूषिताम् | वैष्णवीं गा 
यामां मघुमदाङृलाम् ॥ 

| 

अस्टौ wed कपाल चक्रश्च TET | द्धानां पीतवसना सुकतामणिविभूषिताम् ॥ 
3 

बराहवादिनीं धूं वरादसद्रशाननाम्
 | कलक मूषलं चैव वरं aga तथा परम् ॥ 

आसनं प्रथमं दरवा स्व 

ह्लापयेद् गन्धपुष्पादुमि
ः 



दादश Sera: ren 

पाणिपड्जविश्राणां चाख्भूषणभूषिताम् | इन्द्रनीरुषभामेैन्द्रीमेरावतनिषेदषीम् ॥ 

aaah ta दधतीं वज्र शङसखधजुः शरान | नानालद्काररचितां सदा भक्ताुरागिणीम् ॥ १९० 

भीमवक्छाञ्च चामुण्डां सुख्डमालावलीयुताम् | Aza at शवासीनां मणिशुक्ताविराजिताम् ॥ 

HIS खेटकं शारं as गञ्च करपङ्कजेः | frat MSA भावयेद्धकवत्सलराम. ॥ 

सिंदासनां महाखच्त्मीं पीताभां रलभूषिताम.। मातग फलामीतिमाखापद्यविधारिणीम 11 

पवं ध्यात्वा Eat आवाहन्यादिमुद्या | at तां शक्तिं समावाद्य मूधिं तासां धपूजयेत् ॥ 

पुनः पाद्यादिकं दत्त्वा साधकः स्थिरमानसः। भोज्यमण्डरमध्ये तु स्वणादिरूथानके ततः ॥ १५५ 

चव्य चोष्यं Sate भोज्य भक्ष्यं निवेदयेत् । अदीश्िताश्चेत्तलैव ततो मायां निवेदयेत् ॥ 

तासां सव्येषु करणेषु ततः Sata TAT ॥ 

मातरदेवि नमस्तेऽस्तु व्रह्मरूपधरेऽनघे | evar दर विघ्न मे मन्लसिद्धि` sas मे ॥ 

माहेशि वरदे देवि परमानन्दरूपिणि | erat दर faa मे मन्लसिद्धि' प्रयच्छमे॥ 

कौमारि aafan fi कुमारक्रोडने वरे । रुपया हर विघ्न मे मन्तसिद्धि' प्रयच्छ मे॥ 

विष्णुरूपधरे देवि विनताखुतवादिनि | कपया हरः विघ्न मे मन् सिद्धि प्रयच्छ मे ॥ 

बारादि वरदे देचि दु्रोदध, तवस्ुम्धरे | BIA हर fan’ मे मन्खसिद्धि" प्रयच्छ F 

शकरूपधरे देवि शक्रादि खुर पूजिते | era हर विघ्नः मे मन्सिद्धि प्रयच्छ मे॥ 

चामुण्डे मुण्डमालारकचरिते भयनाशिनि | रूपया हरः विघ्न मे मन्व सिद्धि" प्रयच्छ मे ॥ 

Auster महोत्साहे क्षोभ खन्तापनाशिनि | रुपया हर विन्न मे मन्लसिद्धि' sass मे ॥ १६५ 

मितिमाकृमये देवि मितिभाकृव दिष्छृते । पके बहुविधे देवि विश्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ | 

एनत् स्तोल पठेहूथश्तु कर्मारम्मेषु संयतः | विदग्धाच्च समाकाक्य तसय fas न जायते ॥ 

कलोनरूय ढारदेष्यः कथितारूतव यु चक | Pena नित्यपूजासमये नाऽर्चयेद यदि ॥ 

तस्य पूजाफरं सवं रीयते यक्चराश्चसेः | यदि बीडापरा ATT भोजयेत्तङ् alate: ॥ 

हिथत्वा स्तोलं पञत्तावद्यावतठसिः धजायते | आचम्य सुसखवासादिताभ्बलन्च निवेदयेत् ॥ १७० 

ततो दद्यात् ganied गन्धचन्दन aged | बिन्दुयुक्तस्य दीर्ध॑स्य पकेकान्ते नियोजयेत् ॥ 

aaa चतुरथ्वन्त' garg’ तदनन्तरम् | मन्त्राणि कथितान्येव तासां वीररूततो जपेत् ॥ 

यथाशक्ति कमाज्ञप्त्वा समरप्याऽथ स्तुतिं पठेत् । विखज्य च नमरूकृत्य at Tea Tat भवेत् ॥ 

अन्या यदि नाऽऽगच उन्ति निजकन्या निजाचुजा | अग्रजा वा मातुखानी मातावा तत॒सपल्िका ॥ 

„ वयसा जातितो वापि हीनाऽपि परमा कला | पूज्याः BUCH? सवां निजादङ्कारवजितेः ॥ १७५५ 

सर्वाभावे प्वकतरा पूजनीया प्रयलतः | AEBATSACTA वापि जननौ ant निष्पतिः ॥ 

पू्वाभावेऽपरा पूज्या Zeta योषितो यतः | पक्त. कुखशाखन्ञ पूजादेर्तल निश्चितम् ॥ 

स्व॑लैव खुराः पूज्याः ब्रह्मविच्णुशिवाद्यः | पका, चेदथुवती aa पूजिता चाऽवलोकिता ॥ 

१७० 



कोलावछिनिर्णये 

सवां एव परा er: पूजिताः साधकोस्मैः | आदावम्तं च मध्ये च serge विरोषतः ॥ 
न पूजयति चेत् कान्तां तद् विघ्न चिंरिप्यते | पूर्वार्जितफलं नास्ति का कथा परजन्मनि ॥ 
तस्मात् सवत्रयलेन यदीच्छेदात्मनो दितम् | देवीनां कोधसन्तापणमनं विघ्ननाशनम् ॥ 
सवथा च श्रयलेन पूजयेत् कुख्योषितम् | शक्तिपूजां समाप्याऽथ प्ररकृतश्च समाचरेत् ॥ 

स्वकव्पोक्तविधानेन देवीं सम्पूजयेत्ततः । प्रातरेव ततः पश्चाज्ञपेन्मध्यन्दिनावधि ॥ 

अन्यूनं नातिरिक्तश्च न दिनञ्चाऽतिलङ्कयेत | पककाट द्विकालं वा लिकालं वाथ साधकः ॥ 
` स्नानं ऊुर्याच्छुदधतोयैर विष्यान्नं सखभोजयेत् | chara स्थितो नित्यं गत्वा वन्द् ततो गुसम् ॥ 

प्रणमे सदिशोऽन्यव देवतावन्दनं सदा | धरातरख्त्थाय पूजायां स्नानकारेऽथवा पुनः ॥ 
खरूरूताऽसखूछता वापि दीनजाताऽपि वा तथा | नमस्या सर्वजातीनां कुखीनानां कुलाचेने ॥ 
जयेद् गीतवादयादिश्चरवणं नृत्यदशनम् । अभ्यङ्खगन्धरेपञ्च पत्पधारणसेव च ॥ 

अल्नातांश्च दविजान शर्धान fer नैव स्पररोत् कचित् | त्यजेदुष्णोदकस्नानमनिवेदितभोजनम् ॥ 
` ` नानाचार; भकत्त्यो न चारणमितस्ततः | भूत्सा न Hear पशुहिंसा विशेषतः ॥ 

 अनादृतकरो भत्वा शिरसा चादरूतोऽपिवा | चिन्ताव्याङ्खचित्तो वा wet वा न जपेत् कदा ॥ - 

वलिदानं विना देव्या हिंसां ata वजैयेत् | अन्यमन्लपुररुकारं निन्दां चैव विवर्जयेत् ॥ 
उष्णीशी कञ्च की नग्नो सुक्तकेशोऽप्यनाश्रतः | अपविलकरोऽशुदधः प्ररु पन्न जपेत् कचित् ॥ 

चोरासनशयानो वा Tessas os वा | रथ्यायामशिवस्थाने न जये्तिमिराख्ये ॥ 
 पतितानामन्त्यजानां दशने भाषणे श्र ते | षतेऽधोवायुगमने जम्भणे जपसुतखजेत् ॥ 
उत्यायाऽऽचमन GAT प्राणायामषङ्ङ्कम् | रत्वा सम्यग्जपेच्छेषमथवा सू्यैदशीनम् ॥ 
खयं Fe पश्वे ब तथा ख चष्टसाध्कम् । सम्माषयेत् कदाचिन्न ब्रह्मच समाचरेत् ॥ 

 जपकाङे च सततं भाया यज्ञेन वर्जयेत् | शयीत शुद्धशय्यायां शुचिर्वख्धरः सदा ॥ - 
त्यहं क्षाखयच्छय्यामेकाकी नियः स्वपेत् | नाऽऽखोकयेद्न्यशाख' वेदागमं विना खुधीः ॥ 

नक्त भोजौ हविष्यान्नं जपेद्धिदयां दिवा शुचिः | दिवसे सवंथा वीरो ब्रह्मचारी भवेत् सदा ॥ 
देवताधव्नखयुक्तो गमयेदनिशं बुधः | Tat सम्पूजयेद् देवों कुखाचारक्रमेण तु ॥ 

पञ्चतत्त्वैः श्रषूज्यैव यथाशक्ति जपश्चरेत्। परश्चरणकारे तु यदि स्यात् पीठद्शनम् ॥ 
aq तल Wagar मनसापि न दीयते । श्रसद्घात् कथ्यते पीरपूजा तन््रविधानतः ॥ 
देवीङ्के महाभागे उडडीयाने तथा पुनः | योगनिद्रा कामरूपे मदिषारमर्दिनी ॥ 

कात्यायनी कामभूमौ कामाख्या कामदायिनी | जालन्धरे च पूर्णेशी qs च चरिडक्रा ॥ 

कामरूपे लु tat पूज्या दिक्ररवासिनी | अथवा फांमरूपख्य दशनं यदि भाग्यतः ॥ 
तैदा भगादिदेवीनां पूजा aa विधीयते | वक्ष्यमाणविधानेन तासां ज्ञात्वा स्वनामकम् ॥ 
लना GUANA स्वयमच्युमानसः | पूजां समापयेद्वीरः तदयुस्परतिपूर्वकम् ॥ 

१६० 

१६५५ 
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| पूज्ञाकाञे हीनजाता स्वयोषिद्धा विधानतः । पूजनीया भ्रयलेन छ धं aa विवर्जयेत् ॥ 

| यथा विष्णुपुरं गोप्यं यथा वा शभ्भुरीश्वरः | यथा कशरलजन्मापि ये वा saragar fast: ॥ २१० । 

SSM SHISHA स्वंगन्धर्व किन्नराः | यक्षरक्ःपिशाचाया गुद्यचारणखारिणः ॥ 

यैयेथा गोपितं aa aga’ शाखसम्भवम् | तथा Waa गोक्षव्यः Hota: खुदुरुभः ॥ 

aaa विधिना मन्तो _रश्चयां' समाचरेत् | येषां जपे च GA च संख्या नोक्ता मनीषिभिः ॥ 

सेषामष्रसदख्राणि संख्योक्ता जपदोभयोः | यस्मिंश्च निगदे चैव मन्ते संख्या विधीयते ॥ 

aa ada मन्लाणां संख्यादृद्धियंगकमात् | कल्यो क्ते यत् छता संख्या वेतायां fag भवेत् ॥ २१५ 

giqt विगुणा प्रोक्ता कलौ संख्या aga or | न दिष्यवीरयोरेव युगसेवापरिश्रमः ॥ 

पशनां वियते चाल संस्यावृद्धियंगक्रमात् | तेषां पूजा विकारं हि vat नैव कदाचन ॥ 

कथितं सर्वशाश्च ष विधानं तन्लवर्त्मना | चतुरगणन्तु ताराया विना शङ्खाक्षमाख्या ॥ 

वं इत्वा दविष्याशी जपेलक्षचतुष्टयम् | नरास्थिमालामादाय जपेद्वा टक्षमेककम्.॥ 

भावनारदितानाच्च क्षद्राणां क्चुद्रचेतसाम् | चतुर्गणजपः प्रोक्तः सिद्धे नान्यथा भवेत् ॥ २११५ 

सिद्धविद्या यथा नाव युगसेवापरिश्रमः | विशेषतः कालयुगे तारा काकी तथोन्मुखी ॥ 

आसामेव कदा नास्ति युगसेवाविधिः Egat: | उन्बुख्याः कृलिकायाश्च विशेषः कथ्यतेऽधुना ॥ 

दिवसे ब्रह्मचर्येण स्वीयसंख्यं जपं पठेत् wal मांसासवैर्मतूख्येसंदाभिमेथनोद्धवैः ॥ 

संपूज्य च महादेवीं गन्धपुष्पादिमिस्तथा | ततो नग्नां खियं नग्नो रमणक दतोऽपिवा ॥ । ; ष 

ated sada साधको मन्वसिद्धये | द्विजन्मनान्तु सर्वेषां द्विधा विधिरिदोच्यते ॥ २२० ` 

शरद्राणान्तु तथा sta cass AAs । ततः सर्वे स्वकल्पोक्तजपसंख्यां समाप्य च ॥ 

ततस्तु तदशांशेन दोमयेद्धविषाऽनखे ॥ 

इति ज्ञानानन्द परमं सविर चिते कौलावखीनिणये दादशोछासः ॥ १२॥ 
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तयोदश उल्लासः 
ˆ अथ होमविधिं at यथातन्वानुसारतः | आदौ भूमिं परीक्षेत वास्तुक्ञानविणारदः ॥ ` 

शल्यादीन् शोधयेदुयल्ञादथवा पुरुष" खनेत् । नवदरूतश्रमाण' चा सत्तदरूतमथापि वा ॥ 
THREAT वा चतुरखरसमन्वितम् | चिच्छिद्रन्तु Bat दिव्यद्षटिविभूषितम् ॥ 
दिव्यमाखापरितरतं तन्तुना परिवेषितम् | आदौ Ew प्रकुर्वीत साधकः सिद्धिदेतवे ॥ 

MES योनिमर्धचन्दः लः gadea| षड़लं पड्जाकारं अष्टा तानि नामतः ॥ निता भूमिं पूर्ववत् परिसूत्रयेत् । समन्तात् SAAT स्याच्तुरसर' शुभावहम् ॥ 

चतुर्विंशत्यङ्गुखाडय ged तन्ल विदो विदुः; | कत्तुरद्तिणदसूतस्य ५ 
मध्यस्य Salata मानाङ्गुलमुदीरितम् | यवानामष्टभिः ङ्त ना ॥ 

चतुर्नोरतं Ha qepar विभजेत् धीः | AAA पुरस्तादेकांशं को णाध्ष्वभ्रमाणतः ॥ 
भ्रामयेत्तेन मानेन तथान्यदपि मन्तवित् | सूलयुग्मं ततो दद्यात् ges’ योनिनिभं मवेत् ॥ 
चतुरस्रं Aa दशधा विभजेत् GA | पकमेकं त्यजेदंशमध ऊर्घ्वञ्च मन्लवित् ॥ 
“ge पातयेदभ्रे तन्मानात् भ्रामयेत् पुनः । अरवचन्द्रनिभं कुण्ड रमणीयमिदं मवेत्॥ चलुरधा भेदिते BR विन्यखेत् TANTS: । पकैकमं शं तन्मानादग्रतो खःज्छयेत् पुनः ॥ 
Bawa बुधः quiq ca’ कुण्डमुदादहयतम् | अष्टादशा शके aa न्यसेदेकं बदिवुःधः ॥ 
भ्रामयेत्तेन मानेन इत्तङ्णएडमचुत्तमम् | अष्टधा विभजेत् केलं मध्यस्य ada: ॥ 
भागं न्यखेदेकमेकं मानेनाऽनेन मध्यतः | कुर्यात् पाव दये मत्ख्यचतुभ्कं तन्तवित्तमः ॥ 
WAI ततो द्यात् षड्सर' कण्डमुत्तमम् । चतुरखी छृतं aa विभञ्यऽष्टाद्शां शतः ॥ 
पकं भागं वदिनन्य॑स्य भ्रामयेत्तन agar । बत्तानि कर्णिंकादीनां वहिख्मीणि प्रकल्पयेत् ॥ 
WES भिद् ota विलोचनमनोहरम् । पूर्वोक्तं विभजेत् at चतुर्विंरतिभागतः ॥ 
पकं भागं वहिर्न्यस्य aqua’ प्रक्पयेत् | अन्तःख्थचतुरसख्रख्य कोणाधर्धिप्रमाणतः ॥ 
ह्यस्य चतुरख्र्य कोणाभ्थां परिखाञ्छयेत् | दिशं aft यथान्यायमघ्र सूत्राणि प्रातयेत् ॥ 
भाखर कुण्डमेतद्धि तन्वविद्धिरदाहृतम् | यावान् कुण्डस्य विस्तारः खननं तावदीरितम् ॥ 

२० 

कुण्डानां यादशं रूपं मेखखानाञ्च ताद्रशम् | FAA ISIS त्यक्त कन्तैव्या मेखलाः शुभाः ॥ 
SGM मेखलास्तिखरो सुष्टिमालेण ताः क्रमात् । उतूसेधायामतो ज्ञेया दवो कार्थाडगालिसम्मिताः ॥ 
अरलिमालङणए्डस्य ताखिद्धिकाङ्गुलात्मिकाः | गष्टादशाङ्णुखं ज्ञेयं afar धीमता ॥ २५ | 
दादशाङ्गुलिमिश्वैव दहतार्थं परिकीर्तितम् | एकदस्तमिते ES वेदाग्निनयनाङ्गुलाः ॥ 
मेखलानां भवेदन्तः परितो Afacenara | TH हस्तस्य Howey वधयेत् तत्क्रमात् GA: ॥ 
कण्डे दिदस्ते ता ज्ञेया रसवेदगुणाङ्णगुलाः | चतुरहस्तेषु कुण्डेषु व घुतकेयुगाङ्गुखाः | 
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gee रखकर ताः स्युर्दशा्टरससम्परिताः | व खुदस्तमिते SS भाजुपङतयष्टकाङ्णखाः ॥ 

दृशद्स्तमिते HIS मच॒भायचुदशाङ्गुखा
ः | विरुतारोत्सेधतो ज्ञेया मेखलाः सर्वतो Za: ॥ 

Hast योनिराखामुपर्यश्चत्थपलवत् | Faq SAS विसूतारोजतिशाकिनी ॥ 

योन्याः; पश्चिमतो नारं eat चतुरङ्गुलम् | Ra एकाङमणुलमानेन करमान्मूलाग्रमिष्यते ॥ 

नालनेखलयोर्मध्ये परिधिर्थापनाय च | सुथलादारभ्य नारं स्यात् योन्या मध्ये सरन्धूकम् ॥ 

ania कण्डकोणेषु योनिं at तम्ववित्तमः। सष्यरलयकदस्तानां Herat योनिरीरिता ॥ 

पकीकाङगुकतो योनिं कुण्ड ्वन्येु वर्धयेत् | यवद्धयक्रमेण
ैव योन्यप्रमपि वर्धयेत् ॥ 

कुण्डानां कट्पयेदन्तर्नाभिमम्बुजसनिभाम् | तत्तत् इ
ण्डाजुरूपं वा मानमस्य निगयते ॥ 

मुष्ट्यरन्न्येकदस्तानां नाभिरुत्सेधतारतः | नेलवेदाङ्शलोपेता कुण्डष्वन्येषु वर्धयेत् ॥ 

यवद्वथक्रमेणैव नाभिं ganged: | योनिकण्डे योनिमन्जङकण्डे नाभिं विवर्जयेत् ॥ 

। नाभिक्षेलं विधा भित्वा मध्ये gate कणिकाम्। वदहिरंशद्येना्टौ पललाणि परिकल्पयेत् ॥ 

मुष्िमालमितं कुण्डं शताधं संप्रचक्षते | शतहोमेऽरल्िमालं दस्तमालं TEAR ॥ 

कोणसूबप्रमाणेन कूयादि्स्तङ्कण्डकम् | चतुरहरूतादिकेऽप्येवं 
कर्तव्यं साधकेन च ॥ 

दिस्तमयुते क्षे चुस्तमुदीरितम् | दशलक्षषु घय्क
रं कोव्यामष्टकर स्तम् ॥ 

(यद्या) पकहरुतमितं कुण्डमेकख्षे विधीयते । लक्षाणां दशक यावत् तावद्धस्तेन वर्धयेत् ॥ 

वशदरूतमितं कुण्डं कोटिहोमे च द्यते | स्व॑सिद्िक ̀  FS चतुरसखमुदाडतम् ॥ 

Gare योनिकङण्डं अ्ध॑चन्द्र' शुभप्रदम् । शबुक्षयकरं ae ada शान्तिकम
ंणि ॥ 

Bq मारणयोः कुण्डं aga’ gaara | Tee सोेगशमनं कुण्डमष्टाखमीरितम् ॥ 

(बद्वा, योनिकुण्डं ays स्यादन्नमारुष्टिकरणम् | san
d wea sant तु भयं हरेत् ॥ 

qd लिकोणक्ण्डं हि खेचरीस
िद्धिदायकम् | चतुरस्र शान्तिलच्त्मोपुरिऋद्धिप्रदायक

म् ॥ 

कारणं स्व॑ सम्पततध्वन सौभाग्यवद्ध॑नम् | Te
a सव॑ सम्पत्तिकारणं पौर्षप्रदम् ॥ 

pared तथा क्ञेयं समीहिवफलगपरदम् । यणानि सर्वकार्याणि चरसे भवन्ति हि ॥ 

विप्राणां चतुर स्याद् cat वर्तुखमिष्यते | Para AAT TATU ATA रितम् ॥ 

चतुरखन्तु सर्वेषा किञ्चि्तान्लिकसम्मतिः | FT रपं जानीयात् परमं THATS ॥ ` 

प्राच्यां शिरः समाख्यातं बाह दक्षि
णसौम्ययोः | उद्र कुण्डमित्युक्तं योनिः पादौ त

ु पश्चिमे ॥ 

नित्यं नैमित्तिकं कमं calves 
वा समाचरेत् | 

अङ्गुलोतसेधसं युक्त चतुर समन्ततः | gana कण्डं निष्पाद्य aT aa: Il 

प्रकल्पयेत् ख चं यागे quantal
 वत्म॑ना | क 

Ta: ॥ 

` गृहीत्वा विभज्द्स्तमावं षट्लिंश
ता पुनः | विंशत्यंसवेदण्डो वेदी तैरष्टभिभवेत् ॥ 

amide भितं कण्ठं संप्तभागमितं सुखम् |
 वेदीव्यंरोन विस्तारः कण्टस्य परिकीर्तितः ॥ 

हस्तमात्रे ठ तत् SAAT: खशोभनम् ॥ 
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अग्र कण्टसमानं स्यात् सुखे मागं धकल्पयेत् | कनिष्ठाङ्णलिमानेन सर्पिषो निगेमाय च ॥ 
` वेदीमध्ये विधातव्या भागेनैकेनं कर्णिका | विद्धोत वदहिरूतसूया एक्राशोनाऽभितोऽवरम् ॥ Re 
तख्य खातं faints तमध†"शातो भवेत् | अशैनैकेन परितो दखानि परिकट्पयेत् ॥ ६ 
wast Fata: ख्यात् परितोऽ्धाशमानतः | वण्डमूकाग्रयोर्गण्ड TOASTS S: क्रमात् ॥ 
गण्डीयुग्मं यमाशैः स्याटृण्डस्वा ऽऽनाह $रितः | षडभिरं शैः Goat वेद्याः करूर्माङतिभवेत् ॥ 

हंसस्य वा हस्तिनो वा पल्िणो वा मुखं छिखेत् । मुखष्य पृष्ठभागस्य asi रक्षण" ae ॥ 

ख चश््चतुविंशतिभिभगिर्वा रचयेत् ख वम् । द्वाविंशत्या दण्डमानमंशैरेतस्य कीत्तिंतम् ॥ ६९९ 
चतुभिरंशैरानादः कर्षाज्यप्राहि तच्छिरः | aged नि खनेत् ag खगपदारूतिम् ॥ 
द्ण्डमूलाश्रयोगेण्डी भवेत् क्कणभूषिता | मूलात् ISAS त्यक्ता अप्र चैव दिसप्तकम् ॥ 

ख. वन्तु धारयेन्मन्ली मूलमेव न द्येत् | ख् ख्य विधिरारूयातो यथातन्लविधानतः ॥ 
संस्काराणि च वा कूर्यात् कुण्डस्य साधकोत्तमः | अष्टादशा; सख्युः संस्काराः कुण्डानां तन्वचोदिताः jj 

Wer वीक्षण scat अद्रे ण प्रोक्षण ततः | तेनैव ताडनं दर्मवंम॑णाऽम्युक्षण" मतम् ॥ ७० 
असर ण खनोद्धारौ aan प्रपूरणम् | समोकरणमस्लेण वर्मणा सेचनं मतम् ॥ 
Set हेतिमन्लण कवचेन तु aman । विटेपनः कङारूपकस्पनं तदनन्तरम् ॥ > 
विदूलीकरण` पश्चात् हृदयेनाऽ्चनं तथा । शरेण aster’ हदयेन HU: शुभैः ॥ | 
चतुष्पथं तयुलेण तन्तय।दक्छषपारनम् | यागे कुण्डानि संस्कुःयांत् संस्कारेरेभिरीरितिः ॥ : 
अथवा तानि संस्छर्याच्तुर्भिवीश्चणादिभिः । तिखस्तिखो fag रेखा gat TAT ` ७९ 3 
AMAT स्ता देवा HY शपुरन्दराः | रेखा णामरुदगग्राणां ब्रह्मयैवर्वतेन्दवः ॥ \ 
AHIMA योनिं मण्डलं चापष्टपलकम् | td क्षितिगृहं चैव कुण्डमध्ये छिखेत्ततः ॥ क 
तारेण Serr” Heat पूजयेत् पीखदेवताः | मण्डले कालवहिञ्च रुद्रमेव ततः परम् ॥ 
आधारशक्ति कूमेश्च परथिवी रलद्वोपकम् | afte प्रपूज्याथ wets’ ततः GAT: ॥ ९ भ्व i © © खव णेदिकामध्य आ्नेयादिषु ततूपरम् | घमं etsy वैराग्यं देशव यथाक्रमात् ॥ ८9 पूवाद्येतांश्च मध्ये च पुनर्मध्ये ततो यज्ञ & 3 त् । परमानन्दकन्दश्च सम्विन्नाटं ततः परम् ॥ 

Sats पररूतिपलकं ततः | विकारमयकेशरं मावृकामयकर्णिंकाम् ॥ 
सूर्यस्य मण्डलं सोममण्डल' वहिमण्डलम् | सच्वरजस्तमश्चैव आट्मानमन्तरात्मनम् ॥ 
परस्माट्मानमभ्यच्य क्ञानात्मानं ततः परम् | नामायक्षरवीजादान् चतुध्यन्ताज्ञमोऽन्वितान् ॥ परणवाच्यान् यजेदेतान. वत्ते सुबनेश्वरीम् | वागीश्वरीञ्च वागीशं यजेदयोगस्वरूपकम् ॥ 
पीठाय नम इत्युक्तो कर्णिकायां धपूजयेत् | वागीश्वरीशरुतुखातां नीेन्दीवरसन्निभाम् ॥ 
वागीश्वरेण संयुक्तासुपचागैः भपूजयेत् | मायावीजं agara वागीश्वरीश्च ऊयुताम् ॥ 
नमोऽन्तोऽय॑ महामन्तो वागीश्वर्था, परकीततितः | वागीश्वरं स्वमन्त्रेण ततो वहि" समानयेस् | 

८५ 



लयोदश Sora: 

सुयैकान्ताविसम्भूतं यद्व श्रोलियगेहजम् | ताप्रपाले पुरीकृत्य करन्यादांशं परित्यजेत् ॥ 

वहिवीजेन arse णं नैऋत्यां दिशि साधकः | संस्र्यात्त' यथान्यायं चतुभिंचीक्षणादिसिः ॥ 

ओौदर्यवैन्द्वाग्निभ्यां भौम स्यैक्यं स्मरन् वसोः | योजयेद्रहिवीजेन चैतन्यं पावके ततः ॥ 

तारेण मन्बितं मन्त्री परेच॒सुद्धाश्तीकृतम् | अस्तेण रक्षितं पश्चात् कवचेनाऽवगुण्ठितम् ॥ 

अर्चितं लि, परिभ्राम्य कुण्डस्योपरि देशिकः । प्रद
श्िण' तदा तारमन्लोचारणपूवेकम् ॥ 

` आत्मनोऽभिमुखं वलि" जायुस्पृषटमदीतल; | शिववीजधिया दध्या योनावेव विनिक्षिपेत् ॥ 

पर्चाह् देवस्य देव्याश्च दयादाचमनादिकम् | ज्वाखिनीं दशेयित्वा च ज्वालयेन्मुनाऽघुना ॥ 

चित्पिङ्कल हन दह पच युग्मान्युदीये च | सव॑ज्ञाऽऽज्ञापय स्वाहा मन्तोऽयं समुदीरितः ॥ 

अग्नि" प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं इताशनम् | खुवणैव णैममलं समिद्ध विश्वतो सुखम् ॥ 

उपतिष्ठेत विधिवत् मचुनाऽनेन पावकम् । विन्यसेदात्मन
ो देहे मन्लौ fre afar st: ॥ 

लिङ्गपायुशिसोवकतघ्राणनेवेषु aaa: | बहीरारधीशसंयुक्ताः सादियान्ताः सविन्दवः ॥ 

वहर्मन्लाः समुदिष्ठाः जिहानां सप्त देशिकः । जिहास्ताखिविधाः भोक्ता गुणमेदेषु TAT ॥ 

हिरण्या गगना रक्ता छृष्णाऽन्या सुप्रभा मता | बहरूपाऽतिरक्ता च सात्विक्यो यागकर्मसखु ॥ 

पद्मरागा खुवर्णाऽन्या तृतीया भद्रकोदिता | छोदिताऽनन्तरं श्वेता धूमिनी च करालका ॥ 

राजस्यो रसना ag विहिताः काम्यकमेखु | विश्वमूर्तिूफुलिद्धिन्यो AAU मनोजवा ॥ 

लोहिताऽन्या कराछाख्या कारी तामस्य ईरिताः | पताः सप्त धरयुज्यन्तं न रकर्मखु मन्लिमिः ॥ 

सखखनामसमाभाः Egat: KAMARA: | अमर्त्थपिवगन्धर्वयश्चनागपिशाचकाः ॥ 

राक्षसा; सप्तजिह्वानामीरितास्त्वधिदेवताः | वहे रङगमन् न् न्यस्येत्तनावुक्तेन वर्त्मना ॥ 

wears: सखस्तिपूणौ उत्तषटपुरुषः पुनः । धूमव्यापी ससजि TBAT इतीरितः ॥ 

ASAT: रोक्ता जातिभिः सद संयुताः | Pace तनौ न्यस्येददेशिको जातवेदसः ॥ 

मूद्धो'शपाभ्यकटयन्णु करी पाश्वा शुकेषु च । परदक्षिणवशानन्यस्येदुच्यन्ते ता यथाक्रमम् II 

जातवेदाः सप्तमिहो ह्यवाहनसंज्ञकः | अश्वोदरज खंज्ञोऽन्यः पुनरनेश्वानराहयः ॥ 

कौमारतेजाः स्याद्विश्वमुलो देवमुखः सूत्रतः | ताराग्नये पदायाः सयुर्नत्यन्ता afsqaa: ॥ 

आसनं कल्ययित्वाऽग्तेमृ्ति तस्य विचिन्तयेत् ॥ 

इ" शक्ति खस्तिकभीतिषुच्चेदीर्धिदोभिः धारयन्त' जवाभम् | 

हमाकलव्य' पद्मसंस्थं fara ध्यायेद्वद्धि' वद्धमौटिं जराभिः ॥ 

परिषिशचे त्सस्तोयैरविशु्ध मेखलोपरि | दतैरगमर्भध्यस्थमेखलायां परिस्तरेत् ॥ । 

निःक्षिषेदिक्ष परिधीन् श्राचीवजंश्च मन्तवित् | प्रादक्षिण्येन संपूज्यास्ते ब्रह्माचयष्टमूत्तयः ॥ 

ध्यायेद् वह्नि' यजेन्मध्यं गन्धाचैमखनाऽसुना | वैश्वानर ज्ञातवेदपदं पश्चादिहाऽऽवह ॥ 

लोहिताक्ष पदश्यान्ते सर्वकर्माणि साधय | वहिजायावधिः प्रोक्तो मुः पावकवलभः ॥ 
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८२ कोरावरोनिर्णये 

मध्ये ef कोणेषु fret वह ead यजेत् । केशरेपूक्तमा्गेण पूजयेवद्भदेवताः ॥ 
देषु पूजयेन्मूर्तो; शक्तिसखस्तिकधारिणी; । दखाग्रो मातरः पूज्याः साखिताङ्गादिभैस्वाः ॥ 

लोकपालांल्ततो दिश tema | पश्चादादाय पाणिभ्या ख् कस्र् वौ arrange ॥ 
वि; खंप्रताययेदवहौ दर्भानादाय देशिकः | तद्प्रमध्यमूलानि gaat यथाक्रमात् ॥ 

ग्रहीत्वा वामहस्तेन रोक्षयेदक्षिणेन तौ | पुनः gate तौ ect दभानम्नौ विनिःक्षिपेत् ॥ 
आत्मनो दक्षिणे भागे स्थापयेत्तौ कुशास्तरे | आल्यस्थालोमथाऽऽद्ाय प्रोश्चयेद्धैवारिणा ॥ 
तस्यामाज्यं विनिःश्िप्य संस्छर्यादीष्चणादिभिः | निखा वायव्येऽङ्गारान् ear ag निवेशयेत् ॥ 

इद् तापनमुदिष्ट देशिकैर्तन्लवेदिभिः | दीत्दभेयुग्ममाञ्ये faacasas fara: ॥ 

Wee दयमन्लञेण पविलीकरणन्त्विदम् | दीप्त न दर्भयुम्मेन नोराञ्याज्यं सवर्मणा ॥ 

अग्नौ विसर्ज॑येदर्भमभियोतनमीरितम् | ga धरञ्वकितान दर्भान् श्रदर्याऽख्नाणना शरः ॥ as 

जातवेदसि तान् न्यस्ये दुदखोतनमितीरितम् 1 गदीत्वा घतमङ्गारान् सं योज्याऽग्नौ जरं SANT ॥ 

अङ्गष्ठोपकनिष्ठाभ्यां दर्भौ प्रादेशसम्मितौ | ध्रत्वीत् पुनीयादस्रे ण घृतसुतपवनन्ट्विदम् ॥ 

तददुध्ठदयमन्वेण कशा्यामात्मनो सुखम् । घृतेन gaat कुर्यात् GMA: 6 ॥ 

magma cote aia gaat । निःक्षिप्य भागौ दौ रत्वा cat शक तरौ स्मरेत् ॥ 

वामे नाडीमिड़ां भागे दश्चिणे fret पुनः | BAAN मध्यतो ध्यात्वा HASH यथाविधि ॥ 

aan दश्चिणमागादाद्ाया ऽऽञ्यं हदा Gat: | जद्धयाद्ग्नये खाहा अग्न दृक्चिणरोचने ॥ 

वामतस्तद्रदादाय वापे बहिविलोचने | जुहयादथ सोमाय Aref हृदयाणुना ॥ 

मध्यादाज्यं खमादाय वद नरुविटोचने | जुयाद्ग्नीषोमाभ्यां स्वाहेति हृदयाणुना ॥ 

Swan स्न् बेणाऽऽज्य' भागादादाय दक्षिणात् | sean’ खिष्ठिकते area तन्मुखे ॥ 

इति सम्पातयेद्धागेष्वाज्यस्याऽथा ऽइति क्रमात् । दत्यग्निनेलवक्ताणां gagged Tat ॥ 

खताराभिर्व्याहतिभिराञ्येन जुहुयात् पुनः | जुद्याद्ग्निमन्लेण लिवारान साधकोत्तमः ॥ 

गभाधानादिकां as: क्रियां निर्व॑त॑येत् क्रमात् | अष्टाभिराञ्याहृतिभिः प्रणवेन पृथक् पथक् ॥ 

गर्माधानं पु सवनं सीमन्तोन्नयनं पुनः । अनन्तरं MARA स्यान्नामकरणं तथा ॥ 

उपनिष्कमण' पश्चादन्नप्राशनमीरितम् | चूडोपनयने भूयो महानान्ना महाव्रतम् ॥ 

तथोपनिषदं पश्चात् गोदानोद्धादकौ खतिः। gag स्युविंवाहान्ताः क्रियास्ताः HERAT ॥ 

मरणान्ताः समुद्दिष्टा वहे रागमवेदिभिः | ततश्च पितरौ तस्य संपूज्याऽऽत्मनि योजयेत् ॥ 

समिधः पञ्च जुहयादादाय धृतसंछ ताः | मन्वैर्जिहाद्धमूत्तीनां mae यथाविधि ॥ 

प्रत्येकं जहुयादेकामाइतिं मन्बवित्तमः | अवदाय ख् बेणाऽऽज्यं चतुः स् चि पिधाय ताम् ॥ 

San तिठननेवाग्नो देशिको यतमानसः | अहयाद्वहिमन्वेण वौषडन्तेन सम्पदे ॥ 

विघ्नं श्वरस्य मन्तरेण ज॒हुयादाहतीर्दंश | तारं TAT तथा मायां al ग्लो तदनन्तरम् ॥ 
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ane उह्छासः। La 

गं गणपतये वरवरदान्ते सर्वपदं जनम् । मे वशमानय भरोच्य वहिजाया ततः परम् ॥ 

कथितं fraser मन्बराजं खुदुखभम् | सामान्यं सवेदेवानामेतदग्निुखं मतम् ॥ 

ततः पीठं खमभ्य देवताया हताशने | अर्चयेद्वहिरूपां तां देवतामिष्टदायिनीम् ॥ 

aga जुहयान्मन्बो पञ्चविंशतिं ख्या | आज्येन quran वहन्यैकोकरण ̀  त्विदम् ॥ 

वहिदैवतयोरैक्यमात्मना सद भावयन | मूलमन्त्रेण जुदयादाज्यैरेकाद शाऽऽ
हतीः ॥ 

नाडोसन्धानसुदिष्मेददागमवेदिभिः | जुहयादङ्गघुख्यानामाृतीनामच॒क्रमात् ॥ 

पक्षक माइतिं सम्यक् सर्पिषा देशिकोत्तमः | विभध्वक्तैस्तिकैमेन्ती हनेलपदशां शतः ॥ १५५ 

मुद्रा fat च धीरेण पाणिहोमेषु सवेदा । Wat करसङ्गोची दंसी सुकूकनिष्ठिका ॥ 

कनिष्ठा तर्जनी मुक्ता गीति कथिता विधा । अभिचारे च gat च शान्तप्रादौ च यथाक्रमात् ॥ 

रिक्तदस्तेन यदानं gad च इताशने | दातः पुण्यफरं नास्ति होता च नरकं अजेत् ॥ 

ud ज्ञात्वा विशेषज्ञो होमं र्यात् प्रयल्लतः | आज्येन भधुना चैव शकरा च मधुलयम् ॥ 

वयै पू्ोदितै्ापि होमयेत् संरतेऽनले | स्वकख्पविहितेद्र॑न्यः साधको यतमानसः ॥ १६० 

जपसंख्यादशा शेन होमथेद्धिधिपूवेकम् | ase त॒ efaget feared हविरुच्यते ॥ 

छिन्नायाः कालिकायाश्च विशेषर्तन्यतेऽधघुना | विवा जपदशांशेन मधुरत्रयसंयुतम् ॥ 

तिरपुष्पं फलं चैव हविष्याज्च यद्धवेत् । एषमेकतमं त्वा मधुरबयसंयुतम् ॥ 41४ 

हुत्वा संख्य! समाप्याथ राविकल्य' समाचरेत् | योनिङ्कण्डे स्थिते सपि्मीसमत्स्ययुतं भशम् ॥ 

अथ काभ्यविधिं वक्ष्ये सर्वशाक्तेषु सिद्धिदम् | मद्लिक्षाजातिपुतरागेर्दोमाद्धाग्याख्यो भवेत् ॥ ` १६५ 

फरैविंखवसमुद्ध तैरुततपवैवां हताद्धवेत् | राजपुत्रस्य राज्यात्िः TES: श्चियमाभर.यात् ॥ 

उतपरैवशयेद्विश्वं saat पुष्यैरतथा नरः | वन्धुकपुषवैरव रेरजवोत्थे : किंशुकोच्ैः॥ 

वश्याय जुहयान्मन्ली मधुना सह सिद्धये | लवणैर्मधुरोपेतैह त्वा कर्षति Baus ॥ 

 बऽजुलस्य समिद्धोमात् वृष्टि" वितचुतेऽचिरात् | ्षीरा्तरखताखण्डैदयोमो नाशयति
 ज्वरम् ॥ 

दूर्वाभिरायुराोति RAIA ATT | राजीव णदो
मेन शलु न् मारयतेऽचिरात् ॥ ` १७० 

अन्नेन मधुयुक्तेन निर्धनो धनमापर.यात् । स्वै विमधुरोषेतं 
दोमद्रन्यजुदाहृतम् ॥ | 

नन्द्रावर्तभयैः पुष्पर्दोमाद्वाग्मी भवेन्नरः | विच्वध्रसूनैजडादीप्सितां श्चियमाप्र्.यात् ॥ 

पलाश खमेर्दोमात्तेजस्वी जायते नरः | चन्दनागुस्कपुरराचनाङु्मादिभिः ॥ 

वश्याय जुहुयान्मन्बी वशयेदलिरं जगत् | निगुरडीमूलदोमेन निगडन्युच्यते नरः ॥ 

निम्बतैलान्विते्टोणिर्दोमः शव॒ विनाशनः | हरिद्राचु ् णैसंमिश्व लवणैः स्तम्भयेत् परान् Il १७५ 

रसवद्धिः wa: TH पुष्यः वरिमखान्वितैः | इत्वा सस्यगवाधनोति साधकः सर्वमीप्सितम् ॥ 

मालतीपुष्पहोमेन वाग्मी दुतकविभेवेत्। वशयेद्धचहोमेन नरा्मरपतीनपि 1
 ae 

qate’car जयेत् लुन दूर्वाभिः शान्तिमामुरयात् | पलाशक्कुेः पुष्टि घनं धान्य धियं रमेत् ॥ 

१५० 



८४ कोटखावलिनिणंये 

शशकख्य तु मांसेन मधुना छोदितेन च | इत्वा हेममवाप्रोति वित्तविद्यावरखियः ॥ 
काकपक्षः छते दोमे विद्धे षं तनुते नृणाम् । मरोचहोमैर्मर णं रिपुराभोति निश्चितम् ॥ 
अयुतं वरबरक्षोत्थेः संशुद्धिर्चिंतेऽनखे | da समिद्धरे; कर्यान्नाशयत्यापदां कटम् ॥ 
अपामागसमिद्धि्वां विवा काननोद्धवैः | बीदिभिज्याद्धीरो वचूसरात् त्रीहिमान भवेत् ॥ 
दूर्वाहोमेन ATTA वत्सराद्धयेत् | आरग्वधः सश्चद्धिः स्यादौज्येन कुमते धनम् ॥ 

Tenia गवां बृद्धिमा्र याच्ना संशयः | काम्यदोमं सदा धीरः कुर्यादयुतसंख्यया ॥ 

खताुष्पान्वितं छृत्वा पर्णानां waa Gat: | तानि Garay विधिवद्सकृत् साधकोत्तमः ॥ 
ततो वे होमवेत्तानि संसछतेऽभ्नौ यथाविधि | युगानामयुतं तेन पूजनं जायते तथा ॥ 
अनेन क्रमयोगेन यश्चरेद्भुवि साधकः | न तस्य ecu किथ्चिचिषु रकेषु विद्यते ॥ 

बीरे भवति anita: सर्वसिद्धिजुपालसेत् | इनेदाञ्येन तक्रेण मांखेन रुधिरेण च ॥ 
Tain साज्येन arta daa: | आमिषादिमिरप्येवं श्मशाने जुह्यात् TAK ॥ 
मांसं रकतं तिरं केशं नखं भक्तश्च पायसम् | आज्यं चैव विशेषेण जुडयात् सचसिद्धये ॥ 
वं रतेन aia aaa सिद्धिमुत्तमाम् | यत् यत् कामयते कामं तत्तद्ाप्रोति निश्चितम् ॥ 

देववन्माजुषो भूत्वा भुनक्ति बहुं San! योनिकःण्डे इनेदिदान यथावत् साधिवेऽनरे ॥ 

हविषा चैव भक्तं न मांसेन ख्थिरेण च | र्तचन्दनुष्येण eos च विशेषतः ॥ 
श्मशाने Tara शुद्धामिश्ाभिरप्यथ | धने नेश्वरो भूयादाज्ञया च शचीपतिः i 
चेन पवनो भूत्वा देववद्धिचरेदभ.वि | जथ ध्यात्वा चरेद्धोमं दधिसिद्धाजतण्डुलः ॥ 
Bee कविधानेन समस्तफलसिद्धये | विच्याकामेन होतव्यं शकरायुतपायसेः ॥ 

मखनाश्यं भवत्येव सयो वियाचवुदैश | रजरख्वलाया वस्त्रेण मधुना सद् सपिषा ॥ 
` अयुते कं विधानेन सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि | सयोमार्जारमांसेन घृतेन मधुना सह ॥ 
खाण्डालकेशयुक्त न सर्व सिद्धिर्भवेद््.वम्। वन्धुकङ्खमेदोमं रत्वा रक्तान्वितेभःवम् ॥ 

दुभेगाया भवेद्धाग्यं सर्वसिद्धिर्न संशयः | ag शाटमत्स्यं जुहुयान्मन्लवित्तमः ॥ 

सवंसिद्धिमवुप्राष्य अन्ते मेक्षमवाध् यात् | साक्षतं विल्वपत्रशच जुहुयाच्च सदखकम् ॥ 

रभते asyai वाणीं महाष्टभ्यां विशेषतः | एवं ज्ञात्वा प्रकत द्रध्यमानमथोच्यते ॥ 

कर्मानं घृतं होमे शुक्तिमालं पयः स्रुतम् । पञ्चगव्यञ्च TAT भवेन्मध् तथा समम् ॥ 

Baars दधि प्रखतिमानकम् | खाज सुष्टिमिता ज्ञ या पृथुकं शुक्तिमेव च ॥ 
Ts पलाधेमानं स्यात् शकराऽपि तथा समा | मत्यं मासं तथा ज्ञेयं रुधिरं शुक्तिमातकम् ॥ 
भ्रासाधं send स्यादि पर्वावधि eqag । एकैकपलपुष्पाणि तथा qari कल्पयेत् ॥ 
कद्लीफखनारङ्फलान्येकैकशो विदुः | मातुलृङ्ध चतुःखण्डं पनसं दशधा भवेत् ॥ 

अष्टधा नारिकेलच मादर तिधा भवेत् । कपित्थश्च विधा क्षोयं उर्वारुकं विधा भवेत् ॥ 

१८० 

१८९९ 

१६० 

१६५ 
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२०५ 



योदश उश्छासः fe 

asa समिधः सयुदंशाङ्कखाः | galad ages’ qed चतरङ्गरा ॥ 149 

व्रीहयो सुष्टिमानाः स्थुमुंद्गमाषयवा अपि | तण्डुलाः सूयुरुतदर्धाश्च अथवा सुषटिसभ्मिताः ॥ as 

गोधूमा Th कर्मा मुषिमानास्तिखास्तथा | सुष्टिमानाः सष पाश्च खव णं शुक्तिमानकूम् ॥ 

मरीचानि च विंशतिः पुरं बद्रखंयितम् | cas ततूसमं ज्ञ यं रोचना aquar भवेत् ॥ 

चन्दनागारुकपूरकस्त्रोकङ्कुमानि च | तिन्तिड़ीवीजमानानि सखुदिषटानि देशिकः ॥ 

“Ararat स्थितं ध्यात् समिद्धोमेषु देशिकः | शयानमाज्यहेमेषु निषण्णः शेषवस्तुषु ॥ 

अस्यान्तजुडुयादवहे विंपरिचत् सवकमेखु | ज्वरत् शिखा सुखं वहं वोदधन्यं साधकोत्तमः ॥ = २९५ 

शुभाशुभं तथा ज्ञेयं वह व॑ णादिभेदतः। स्वर्णसिन्दूरवालाकेङुङ्मक्षीद्रमनिभः ॥ 

खुवर्णरेतसो वर्णै; शोभनः परिकीत्तितः। प्ैरीवारिदहस्तीद्धध्व निवहे; शुभावहः ॥ 

नागचम्पकयुन्नागपारलायुथिकानिभः | TT न्दीवरकहारसपिंगु गणुलसनिभः ॥ 

पावकस्य शुभो गन्ध इत्युक्तस्तन्लवेदिभिः  प्रदक्षिणास्त्यक्तकम्पाः grat शिखिनः शिखाः ॥ 

शुभदाः साधकानान्तु अन्यथाऽनिष्टदा भवेत् | न्देन्दुधवरो धूमो qe: प्रोक्तः शुभावहः ॥ २२० 

छृष्णवर्णो भवेद् धूमो मन्विणं नाशयेद् ध्.वम् | श्वेता Us दहत्याशु वायससूवरसननिभः ॥ 

खरसबरसमे वहे ध्वनिः सर्वविनाशक्त् | पूतिगन्ध ETT होतदःखप्रदो भवेत् ॥ 

` छिन्नावत्त शिखा कर्यान््ुत्यु धनपरिष्चयम् । शुकपश्चिनिभो धूमः पारावतसमध्रभः ॥ 

दानिन्तुरगजातीनां nary छुरूतेऽचिरात् | एवभ्विधरेषु दष षु GAARA साधकः ॥ 

मूलेनाऽऽज्येन जुहयात् पञ्चविंशतिमाहतीः | सखीयसंख्याविधानेन इत्वा AT समाचरेत् ॥ Ry 

Ba पूर्णाहुतिं छृत्वा मुलमन्तेण दैशिकः | उद्वास्य देवतां gra साङ्खावरणपूर्िकाम् ॥ 

पुनर््याहतिमिहृ^त्वा जिहादीनां विभावसोः | पकैकामाइतिं हत्वा परिबिच्याद्धिसत्मनि ॥ 

पावक्रं योजयित्वा स्वे परिधीन् सपरिस्तरान् | नैमितिके कास्यहोमे दहदेत्तान्न तु नित्यके ॥ 

होमस्य विधिराख्यातर्तर्षणस्यापि कथ्यते | ततः सन्तपयेन्मन्लौ दोमस्यापि दशांशतः ॥ 

ती्थ॑तोभेन् दुग्धेन सर्पिषा खुस्थाऽपिवा | गन्धोदकेन वा र्यात् सं्व॑व साधकोत्तमः ॥ २२० 

होमान्ते देवतायाश्च पीठं तोये विचिन्तयेत् | अथवा होमपालादौ aa त्वा ततः परम् ॥ 

पूजयित्वा ततो दैवीं परिवार्गणान्विताप् | आदौ सन्तर्षेद् यन्ते गुवादीस्तु यथाक्रमात् ॥ 

पवकमञजलि कत्वा सन्त्य eens । पूर्वद्न्रदेवसु स तपेदविधिना त 

होमस्यापि द शेन त्णश्च समाचरेत् | प्रसङ्गात् कथ्यते काम्यरर्प॑णश्च विशेषतः ॥ 

इषटदेवीं ततः पश्चात् यथोक्तसंख्यया TF | तर्पयित्वा महादेवीं काम्यतपैणता चरेत् ॥ 
२३५ 

aite पथोभिष्च रकतध्ारायुतैर्तथा | मज्ञाभिश्च वथा तत्तत् स ॐत = 

` आक्षिंतायाः कन्थायाः कलशरक्षाखनेन च । मेषमादिषरेन नररतेन चेव हि ॥ 

मूषामार्जारस्केन तयेत् परदेवताम् | व्रं त्पणमालेण साक्षात् सिद्धीश्वरो भवेत् ॥ 
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क्ौौटावटीनिर्णये 

hat ५५... कविता जायते तस्थ द्राक्षारसपरम्परा | ृ दरूपतिखमो भूत्वा देवीवद्ञुवि मोदते ॥ 

न तस्य पापपुण्यानि जीवन्मुक्तो waza वम् । कालागुरद्रवोपेतैवशयेज्गतीमिमाम् ॥ a 4 

सचन्द्नेन तोयेन सौभाग्यं मते नरः | तोयैः कुङममिश्र एच स्तम्भयेद खिलं जगत् ॥ ॥ 

सितामिभ्रिततोथेन बृदरपतिसमो भवेत् | कपुंरा्तजटेनैव करषयेदसुरानपि ॥ 
रोचनायुततोयेन मुच्यते सर्वदू्रदात् | सर्वशास्वेषु कथितं तर्पणं शुभद्ायकम् ॥ 
उन्मुख्याः कालिकायाश्च राविकट्पस्य साधकः | तर्षयेन्मदिराभिश्च मतस्यमांसेः समं बध 

ठतः सम्पू्णसङल्यायां स्वकपोक्तपरमाणतः | स्थापयेदात्महतपद्य परिवारगणेः खद् ॥ 

देवताश्च तत पश्चात्तर्षणसख्य दशांशतः | अभिषेकं प्रक्कर्वोत गन्धतोयेः सखसाधकः ॥ 

, गृहीत्वा गन्धतोयञ्च सुद्रया कुम्भसंज्ञया | मूलमन्तं AAA ततश्चाऽसुकदेवताम् ॥ 

अभिषिञ्चामि aqua इनमयुस्तदनन्तरम् | aad स्वध तं चिन्तयित्वा समन्तकम् ॥ 
ततः सश्चिन्तयेदुदेवीं साङ्खावरणदेवताम् | क्षिपेत्तोयं यथासंख्यं गणान् FRAT ततः परम् ॥ 

अभिषेकं स्वीयसंख्यं विधाय तदनन्तरम् | तत्तन्मन्लयुतान् विध्रान मोजयेदुरवताधिया ॥ 

| विधिवत् पूजयित्वा च भोजयिट्वा च साधकः | तत्तद वगरयद्रै्ेरमिषेकवशा शतः ॥ 
ee छिन्नया का लिकायाश्च दिवाकस्परुय साधकः | तदशां शान दविष्यान्नः भोजयेङ् भक्तिभावतः ॥ 

Bice: तत्तम्मन्त्रवि रो विप्रान् राल्लिकट्पं समाचरेत् 1 देतु AIA mats च ण्य ARITA, 

| a ब्राह्मणान् देवताबुद्धा भोजयित्वा च ATA: | सिद्धमन्ी भवेत. सोऽपि नाल कायां विचारणा ॥ 

| a जपदोमौ तर्पणञ्चाभिचेको विप्रभोजनम् | पञ्चाद्धं यञ्च कथिता Sefer खसिवदये ॥ 

hi * अथवा जपददोनतसैण-ाऽभिषेकोऽप्यवमर्षणम् | सवाध्यं TST aie चव यजनम् ॥ 

ब्रह्मणानां wists दशा यं पुरस्करिया | तत्ततकर्मदशां शेन यांद्धौमाविकि Ta: ॥ 

अधमर्षेणं PANEL कत्वा पूर्वविधानतः | रल्यध्यैल्य दरशशेन ASW समाचरेत् ॥ 

Jo आत्मानं देवतारूपं विभाव्य यतमानसः | दश्चहस्ते जटं नीत्वा म् खान्तेऽमुकदेवताम् ॥ 

| पाययामि नमः पश्चात् स्ववक्त् स्तत् पिवेत्ततः | तत्संख्याश्च समाप्याऽथ मूलान्ते स्वीयदेवताम्॥ Ry 
नमामीति नमस्छुर्याजलपानदशां शतः | qed ततः र्यात् यथाविधिविधानतः॥ | 

विप्राणां भोजनं कूर्यान्नमस्कारदशांशतः | विघ्राराधनमाब्ेण ag ATF भवेद् यतः ॥ 

अथवा तदिन र्यात्ततञ्जपद्शां शतः; | दिजादीनाश्च वर्णानां विधिः प्रोक्तः शुभावहः ॥ 

होमकर्माद्यशक्तानां fearon जप शरितः | इतरेषाश्च वर्णानां विगुणादिसमीरितः ॥ 

कलापि यदि दीनं स्यादशकस्याऽ्धकर्मणि | तत्तदयौव कार्याणि agra न कारयेत् ॥ 

ततः सम्पूजयेदुभक्तया सम्भारेविविधैगुंसम् | दक्षिणां गुरवे दद्यात् मन्लाणाच्च विशुद्धये ॥ 

गुरवे गुखवुबाय ततपल््े वा श्रदापयेत् | तत्तदभावतो Aral कुछीनाय HATA वा ॥ 

` दवा च साधकश् A महापूजां समापयेत् | तत्तत्कट्पसमाचारान्मन्लसिद्धिः प्रजायते ॥ 
इति क्ञानानन्दपमहंस विरचिते कौलावलीनिणये बयेदशोरलासः ॥ १३॥ 
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चतुदंश उल्लासः 

अथवाऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते | ष्मशाने तु पुरश्चया कथिता fs sear ॥ 

वैष्णवे गाणपत्ये च रोवे चे वाऽन्यमन्लके | शाक्ते चैव विशेषेण साधयेत् साधकोत्तमः ॥ 

भ्नीमवारे तमिल्लायां यामे याते च साधकः | अष्टम्याञ्च चतुदंश्यां पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

कृष्णपक्षे विशेचेण साधयेदनया दितम् | अक्षालितचितायान्तु साधको fata: TA ॥ 

सामिषा as छागं खुरापिष्टकपायसम् | नानाफल्ञ् नैवेद्यं खकट्योक्तेन साधितम् ॥ 

वुष्पादिकं समानीय aha: शखपाणिभिः | समानगुणसम्पननेः साधको वीतभीः स्वयम् ॥ 

daria साधकरूततर Adee च साधकाः | नो चेत् स्वयं केवरोऽसौ Aca: परिकीर्तितः ॥ 

वख्याखङ्ारभूषायभूं षितः पूर्वसम्मुलः | चितायाः पश्चमे भागे उपविश्य स्थिरः शुचिः ॥ 

 अखान्तमूलमन्लेण भक्षणं यागभूमिषु | east ध्यात्वा बामपाद्पुरःसर, ॥ 

गणेशं वटुकं चैव योगिनी मातुकारूतथा | विधिवत् पूजयित्वा ल॒ पुटाञ्जछिः पठेदिमम् ॥ 

से चाल संस्थिता देवा राक्चसाश्च भयानकाः । पिशाचयक्षसिदधाश्च गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ 

योगिन्यो मातरो भूता सर्वाश्च खेचराः fers: | सिद्धिदाख्ता भवन्त्वल तथा च मम रघ्तकाः ॥ 

प्रणम्येति चितामध्ये पुष्पाञ्जखिलयं क्षिपेत् । ष्मशानाधिपतिं पश्चचाद्भेरवं कालभैरवम् ॥ | 

महाकारं यजेद्यलरात् पूर्वादिदिकचतुटये | पा्ादिभिश्च मन्लज्ञो वलि पश्चाल्िवेदयेत् ॥ 

पणवं करूचवीजन्तु एमशानाधिप तत्परम् | दममन्ते सामिषाननं वलिं गृहद्धयं वदेत् ॥ 

 गृह्णापव दयं चिघ्रनिवारणं ततः करु | सिद्धि' मे च प्रयच्छाऽन्ते खाहान्तेऽपि वलि दिशेत् ॥ 

दुग्धेनाप्युतखजेद्ापि पञ्चगव्येन वा तथा | भैरवभयानकात् पूर्वं मायावीजं पठेत् GA ॥ Are 

qaasisazaca दक्षिणे वलिमादरेत् । gaa कालशब्दान्ते भैरयेति ततः परम् ॥ क ( 

श्मणानाधिपतये पू्ंपश्चिमे वलिमादरेत् | Art च महाकाल पूर्ववदत्तरे हरेत् ॥ | 

चितामध्ये ततो दच्वा वखिलयमयचत्तमम् | Raia महाकाकि काठके atcha ॥ 

१५ 

20 

गृहाणेमं af मातर्देहि सिद्धिमयत्तमाम् । कालिकायै al
e दत्त्वा भूतनाथाय दापयेत् ॥ a 

gated भूतनाथान्ते एमशानाधिप 
इत्यपि | प्रणवाद्ेन मयना arate 

ar ॥ | ६ ५ 

gS सर्वगणनाथाधिपतये ततो वदेत् | श्मशानमस्तके चैव विं पूव
 वदादरत् ॥ ५ 

तारायेन वलि दत्त्वा पञ्चगव्येन चैव हि । अस्थिसंग्रोक्चणं रत्वा तल पीठे मय न्यसेत् ॥ । 

qs वा qaqa वा fafacat चक्रमुत्तमम् | छिदित्वा aaa स्थापयेदासनोपरि ॥ = 

पीटमास्तीर्य तस्मिन् वै वद्धपद्यासनः TAT: | चरूचवीजद्धयं पश्चात् aoe TERT
 ॥ 

काठके qa च प्रचण्डं चर्डनायिके । दानवान् ATT! ह i as ॥ 

शव शरीरे महाविघ्नः SIT द्वितयं ततः | खवाहान्ते वर्म चाऽखान्ता वीरादनम
चुमतः॥ 



६८ कौलावरीनि्णये 

अनेन मन्वितं लोर दशदिक्षु विनिशश्षिपेत् | तन्मध्ये भैरवो देवो न fas: परिभूयते ॥ 4 
यदि धरमादवशेनैव साधको wakes: | अरकेन्दुसितवास्याटमूरैनि मिंतवर्तिकाम् ॥ 
said गत्ते संस्थाप्य अखरमन्तरेण साधकः | अस्वं श्रपूजयेत्तव दीपं संरक्चयेत्ततः ॥ 
हते तसिन् महादे विघ्ने ् च परिभूयते | खसखकघ्पोक्तविधिना भूत शु्पादिकञ्चरेत् ॥ 
धोद वा तारकं वापि विन्यस्य पूजयेत्ततः | नानावियाप्रमेदेन घोडा च बहधा मवेत् ॥ 
तारकः सवेशाखे षु कथ्यते तन्ववत्मःना | विन्यसेन्माठरकास्थाने AAT तारसपुराम् ॥ 
मातकरापुरितं तारं तारकः परिकीर्तितः | विधिवत् पूजयित्वा च निजदेवीं खसाधकः ॥ 
मन्लध्यानपरो भूत्वा जयेन्मन्वमनन्यधी; | एकाक्षरं यदि भवेददिक.सदस्र' ततो जपेत् ॥ 
ar चाऽषटसादख' apat त्वयुतार्धकम् | अतः परन्तु मन्वज्ञो गजान्तक ACAAA ॥ 
निशायाम्बा समारभ्य उद्यान्तं समाचरेत् । जपादौ ठु afe दद्यात् पश्चादपि afe हरेत् ॥ 

^ जपान्ते जपमध्ये वा ददि देहीति मापिते | तदापि च वचं दयात् मदिष' छागमेव वा ॥ 
वलिदानविधानं हि aise सिद्धिहेतवे | तरुणं खुन्दर कृष्ण क्चतादिदौषवजिंतम् ॥ 
ख Hea भूत्वा विमुत्रवक्गकम्। समानीय स्ववामे च मोकषये्तदनन्तरम् ॥ 

 अरघाद्केन वीरेनरस्तारा्मनुनाऽमुना | न्दा यमुना TST करतोया सरस्वती ॥ 
कारी चन्द्रभागा च सिन्धुभेरवसागराः | जजस्नाने महेशानि साजिध्यमिह कटपय ॥ 
ओं पशुपाशविनाशाय देमच्रूरस्थिताय च । परापराय परमेष्ठिने हङ्काराय च मूर्तये ॥ 
सं्रोक्षणं विधायाऽथ वकि सम्पूजयेत्ततः | बह्यरन्े च ब्रह्माणं मख्तके मेदिनीन्तथा ॥ पः 
कर्णयोश्च तथाऽऽकाशं ग्रीवायां सवतोमुखम् | ज्योतींषि नेलयोकिष्णुः वदने परिपूज्य च ॥ 
BSE WIAs शकर ene: | वामगण्डे तथां afa danat समवर्तिनम् ॥ 
केशाग्र नेच्छ तिं मध्ये ्रवोश्चापि पचेतसम् | नासामूखे च एव सनं स्कन्धे चेव धनेश्वरम् ॥ 
हृदये सर्धराजनद्रं पूजयित्वा पटेदिमम् | इतोऽन्यथा पापयुतं मलम् लवसायुतम् ॥ 
तं बं नदि गाति देवता च कदाचन | अन्येषां मदिषादीनां बलीनामथ पूजनात् ॥ ७७ 
कारोमेध्यल्वमायाति tH गह्णाति वै fray । भूषयेद्रक्तमाव्येन सिन्दूरेण विशेषतः ॥ 
a fades परद्धीरा निजदेवस्वरूपकम् | छाग त्वं qaean मम भाग्यादुपस्थितः ॥ 
श्रणमामि ततः सर्वरूपिणं वचिरूपिणम् | चर्डिकाप्रीतिदानेन दादुरापद्धिनाशिने ॥ 

` चासुखडावलिरूपाय 38 तुभ्यं नमोऽस्तु ते । यज्ञार्थे वलयः AB स्वयमेव स्वयग्धुवा ॥ 
अतर्लवा MANA CEMA वधोऽवधः; । ततो वाग्भवो माया च कमला तदनन्तरम् ॥ ५५ 
इत्युचाये बदेमृननि पुष्पाजजङिलयं क्षिपेत् | शिवशुद्धया उसंचिन्त्य तं पूज्य च ततः परम् ॥ 
ध सम्पूजयेत् Se aetcar तं Teas; | कृष्ण" पिनाकपाणिश्च कालराविस्वरूपिणम् ॥ 
SA प््ता्यनयन रक्तमाल्याचुरेपनम् | रक्ताम्बरधरं चेव पाशचदरतं ऊडुम्विनम् ॥ 



चतुर्दश STA: | 8 

पिवमानञ्च रुधिरं भुज्ञानं क्रव्यसंहतिम् | इति ध्यात्वा खुसं पूज्य नमस्कर्यात् प्रयलतः ॥ 

आशीविषसमः खड़.गरूतीक्ष्णधारो दुरासदः । श्रीगर्भो विजयश्चैव धमेपाल नमोऽस्तु ते ॥ Ay 

gziafé विधायाथ wag ag’ बुधः | रसना त्वं चण्डिकाया: खुरलोकधरसाधकः ॥ 

मायायुग्मं ततः प्रोच्य कालि काकि ततो वदेत् । वश्च श्वरि पदस्यान्ते रौदण्डश्च SAA ॥ 

हदयश्च परित्वा च अः खड्.गा ¶ नमो यजेत् fad मायायुगं कालियुग्मं वि कटशब्दतः |) 

ag च स्फ्यं पश्चात् फोत्क्रारिणि च खाद् | दयं छेदययुग्मञ्च सवं दुष्टांश्च मारय ॥ 

द्थमजश्च खड्गेन छिन्धिद्वयं किलिद्वयम् | चिकिदन्द्' पिबदन्ड' रुधिरं स्फ! (wat) युगन्ततः ॥ ६५ 

fafsad कालियुग्मं grag’ तदनन्तरम् । अनेन मन्वितं खड्. गसुत्तोल्य साधकोत्तमः ॥ 

छेत्ता qaqa भूत्वा बकिपुच्तरवक्तेकम् | आं हं फडिति मन्तेण छेदयित्वा ततः प॑रम् ॥ 

रुधिरं जलसैन्धवशर्करामधुसंयुतम् | गन्धपुष्पान्वितं त्वा उतखजेन्मन्वसु चरन् ॥ 

प्रणवं वाग्भवं माथां ल्मी कौशिक्गिशब्दतः | रुधिरेण ततः पश्चाद्ाप्यायतां ततः परम् ॥ 

fala ख्धिरं बीरः शिरो दद्यात् सदीपकम् । न दिक्षु वीक्षणं Gala नच बन्धुसमागमम् ॥ ७० 

जलादि दुगंसर्पाणां गजानां दंष्निणान्तथा | पक्षिकीरपिशाचानां यद्वा मनसि संस्थितम् ॥ 

तत्सर्वं खवप्रवद्धपात्वा भयं Aaa वर्जयेत् | साधनश्च समाप्याथ दक्षिणां गुरवे ददेत् ॥ 

पूजाद्रव्यं जरे चैव गर्ते वा निःक्िरेत्ततः | सम्यक् सिद्धं कमन्वस्य नाऽसाध्यं बिद्यते क्वचित् ॥ 

वहुमन्बवतः पुसः का कथा शिव एव सः | स्वकुकान्ते qual tal कायां न चान्यथा ॥ 

सर्वसिद्धिप्रदं साक्चात् सर्वदेवनमस्कृतम् | सर्वपापहरं चैव सव॑ रोगविनाशनम् ॥ ७५ 

नान्यत् सिद्धिदं चैव वीरसाधनवनि(तम् | मदावलो महाबुद्धिमदासादसिकः शुचिः ॥ 

महाघच्छो दयावांश्च सवभूतदिते रतः | तेषां Ha प्रवक्ष्यामि बौरसाधनसुत्तमम् ॥ 

नास्मात् परतरं किथचित् सत्वरं सिद्धिरायकम् | सर्वसिद्धि्भवत्येव अकोराले कलौ युगे ॥ 

द्वापरे तच्च मासेन वे तायां ह्यनेन ठु । कते g दशभिवेष : सत्वं सिद्धिने संशयः ॥ 

करीचन्धेन वरत मूरेन परिधापयेत् | agra च पुनवेस्वं gaa चन्दनादिकम् ॥ <° 

छृतोष्णोश्च सूखेन सिन्दूरेणाऽधंपुणूड.कम् | देवं शुरु नत्वा रात्रौ प्रहरमध्यतः ॥ 

कार्या च साधकैः साध कुलमन्तं पराशयुशन् | wget अुक्तभोज्यस्त॒ यदि वव ॥ 

दियो वलिः पशुस्तल भुक्ता साधनमाचरेत् । पूर्वोक्तःदवसे AT नानोपचारस 
युतः ॥ 

मत्स्यमांसयुतं भक्तं ge ora पिष्रकम् । पायसान्नं खुरा चैव सवभति al ॥ 

तिलं कुशं सर्षपञ्च दीपं चैव खधूपकम् | पलाखवङ्गकपू रजातिखदिरमाद्रकम् ॥ 
 <५ 

ताम्बूरं qgqagy cera कम्बलम् | चषक यज्ञकाठ्च खभ्रादेशधमाणकम् ॥ 

पञ्चगघ्यं खकल्पोक्तं पूजाद्रव्यं saa च । यष्टिविद्ध शरखविद्ध ख anfag पयोण्ठतम् ॥ 

qantas ages’ चाण्डाखं वाऽतिभूतकम् | तरुण" खुन्दरं ge रणे AD समुज्ञ्यलम् ॥ 

१२ 



मन्बञेण भ्रमौ gras क्षिपेत् ॥ 
वा पुनः | मायारू्रद्धयं ya: प्रस्फुर द्वितयं पनः ॥ धोर्ोरतरेऽव्यन्ते तच््वरूपेपदन्ततः | चय्युग्मं तदन्ते च प्रचरद्धितयं पुनः ॥ 

eg gages’ ततो वदथुगन्ततः | घातयदितयं वभमेफङ्न्तोऽघोरको मयुः ॥ हालाहलं सभुदुध्य सदखारस्वरूपकम् | वममस्तान्तो महामनः Gated कर्तितः ॥ भरणवाधास्तमनतरण धरो क्षितं पूजयेत: | sod छचैवीजन्त तकाय मच फर् ॥ >  पुष्पाञ्जछिलयं sear sate स्पर्श ूंकम् | अतीव परमानन्द शिवानन्द eat ॥ ९०७ 
; आनन्दभैरवाकार PAIS शङ्कर | वीरो ऽदं त्वां प्रपयामि ahas देविकार्च॑ने ॥ # x । भरणम्यानेन मलना क्ताख्येत्तद्नन्तम् | Twa शब्द्वीजश्च श्तक्राय नमस्ततः ॥ 

{29 ५ , इलयुचायं गन्यतोयेः cater श्वसन्तम् | र्तयुक्तो यदि भवेत् भक्षयेत् कुलसाधकम् | 
me j खघ पयेतत छेपयेदुगन्धचन्वनैः | उपचारं रुवदध्ने तु स्थापयित्वा साधकः | + ।  अधिकारिविशेषेण सस्या तल पूजयेत् । य॒दीत्वा तव दातः 

। i । रतां fag, seers वीरादनमजु.र्मरन् | खद्धासने ततो अरूतशुधयादिकं ल्वा न्यासजालं धरविन्यसेत् | आत्मरक्षा 
ओं दुगे दुगे: रक्षणीति वहिजाया ततः 

aaa aaa संश्प्रशेत् ॥ 
वीरो वीरासन परिधहः ॥ 

विधायाथ अघोरेण समाहितः ॥ परम् । अनेन मचुना वीर; सर्षपान् दिष्ट निःक्षिपेत् ॥ 
eet ऽरि गोधर „_ = ४ ४; ५ : प “3 a = oe Sail sone तृक्षिकारक ; । पितणां स्वगे दाता त्वं मर्त्यानां मम TAR: ॥ a , "1. i ड शान्तकारकः | इति क्षिप्त्वा fasieaa चुरभागं शवादितः ॥ ग fe oe TATA नयेत् | शशया परिसतयं तव संखथापयेच्छवम् ॥ Hel ray dod TT ea त LEAT a (५ 

+ ~ ~ + स्थापधित्वा च ततप तस्व बरक | efter च aa: gatos पश्चादधोमुखम् ॥ 
# ne , a ठ ॥ 

; ea लोर ० चनन विलेपयेत् । वाुमुरादिक्यन्तं चतुरः विभाष्य च | a i ध an 1 द्खाध्कखमन्वितम् | तत चेरेयमजिनं कभ्बलान्तरितं न्यसेत् ॥ गिं क ५ | 7 >| ट पुवं Wi a वत नान्व वलिं दद्याच अत् | निःक्षिवेदश काष्ठानि पूर्वादिदशदिध्यु च ॥ „ 1 0 क्षिप्त्वा सम्पूजयेत्तज् इन्द्रादिदशदेवता; : if es गय॒म्मं es विषमिन्द्रपदं लिख्य सुराधिपतये ततः ॥ धः ५ 000 अनेन ता peace ततः | विघ्ननिवारण ae ar fabs प्रयच्छ ठद्वयम् ॥ “aie aie शू वलि द्या सामिषम् | स्वस्वनामारिकं कत्वा पूर्ववदटिमुद्ररेत् ॥ „1.0 i 

८ 4.४ ¥ fi / 



व es ee ers ee ee * 0 

चदश उल्लासः | et 

श बाधिष्टाभूतेभ्यो afesy gen सद | चतुःषष्ियोगिनीर्ो डाकिनीभ्योऽपि सन्दिशेत् ॥ 

द्वारदेशे ततो वीरः यां दुत्तरसाध्कम् | समानगुणसम्पनं मा Fan विजितेन्द्रियम् ॥ १५६ 

अभिषेकविधिज्ञ च दैववीरविशारदम् | संख्थाप्यासनमभ्यप्यं स्वमन्लान्ते परान्ततः ॥ 

फडित्यनेन मन्तरेण ततश्चाऽऽवाहनं वित् | शान् पादतले दर्वा शवकेशान् भ्य च ॥ 
ge निवध्य जटिकां छतसङ्ल्पसाधकः | तल देवीं खसम्पूज्य उपचारः सविस्तरः ॥ 

उत्थाथ सम्मुखे स्थित्वा पटेद्धक्तिपरायणः | ओं वशो मे भव देवेश मम बीरपदन्ततः ॥ 
सिद्धिः देदि मक्षाभाग कताश्रयपरायण | अनेन Aga Feat अभिरुप्य रताजछिः ॥ धि. 

afi भीम मीरुमयामाच भव्यदोचन भावुक | लादि मां देवदेवेश शवानामधिपाधिप ॥ 

इति za तस्य लिकोण" sata । तदोत्थादु' न शक्तोति शवस्तु fest भवेत् ॥ 
अथवा Farrag संस्मरन् साधकोत्तमः | TIAN बधीथात् Tag ततः ॥ 

उपविश्य पुनस्तस्य are निःसार्य great: | हस्तयोः कुःशमास्ती्य पादौ तल निध्रापयेत् ॥ 
ओष्ठौ a सभ्पुरौ Har स्थिरचित्तः स्थिरेन्दरियः | सदा देवीं हदि ध्यात्वा मौनी जपनमाचरेत् ॥ १२० 

ततोऽर्धरालिपर्यन्तं यदि किञ्चिन खभ्यते | जयदर्गामचुनाऽध्यं तेनैव सर्षपान् क्षिपेत् ॥ 

पूर्ववत्तिलसुतक्षिप्य गत्वा स्तपदानथ | देवीं तलापि संपूज्य प्रजपेन्मसुत्तमम् ॥ 

Raja: प्रजपेद्देवि सिद्धि" वा लभते नरः । पूर्वोक्तक्रमयोगेन अक्लमारां बिधानतः ॥ 

चलासना्धयं नास्ति भये जाते azaa | यतूप्ाथेयसि देवेशि दातव्यं garter ॥ 

दिनान्तरे च दास्यामि सुवनाम कथयस्व मे । इत्युक्ता सं हछृतेनेव नि्भयस्ल पुनजपेत् ॥ 
पुनश्चेन्मधुर वक्ति वक्तव्यं मघुरन्ततः | ततः सत्यं कारयित्वा ITT मराथयेन्तरः ॥ 
यदि aed न करोति वरं लु न प्रयच्छति | तदा GANSTA, पकाश्रमानसं चथा ॥ 
नर्यं विना तत देवोऽपि न हि सर्पति | यलतस्तेन वोद्धव्यं नरो वा देवयोनिजः॥ 

माता मातस्वसा वापि मातुकानी तथैव च । आगत्य विघ्न रुते माययाऽऽच्छाय विरहम् ॥ 

उत्तिष्ठ वत्स ते कां ad जातं न संशयः । प्रमातसमयो जातस्त्वत्पिता क्रोशे ष ॥ 

प्रायो विमत्सरा कोका राजानो दर्डधारिणः। कदाचित्केन बा द्रष्स्तदाऽनिष्ट भविष्यति ॥ 

इत्यादिविविधर्वाक्यैन च ard परिर्यजेत्। शताः पिकगणास्तन retails | 
बान्धवारुतत चायान्ति देवरुपधरास्ततः | स्तीपुवसेवकादींश्च Zeta नीयते परः ॥ 

ख्दन्ति पुलकाः सर्वे भ्रातरोऽच॒जसेवकाः | निजकान्ताङ्गसंस्पर्शवस्लादाभरणादिकनम् ॥ 

गृहीत्वा नीयते पत्तिपालकैस्तभयं casi | दिवसे यव वा AST स श 

यदि न क्षुभ्यते तव तदा fa at a भ्यते । स्लीरूपधारिणी देवी दिजरूपशवरः ae ५ 

at गृहे ति लब्द धै लिरालन्ते वरं waa । साधुनाऽसाछना चापि योषिच्च रागि ॥ 

तदा वीरपतेरूतस्य किं न सिध्यति भूतले | निष्पापयुरुषे येव HAHA ACSA 

१२ ५ 

१४० 

१४५ 



६२ Rarer निर्णयै | 
असर इ तवरा देवी पापयुक्त न संशयः | सभ्मुखेऽसर्मुखे वापि dead वक्ति चापरम् ॥ a 

Sa aot न सन्देदः स देवो भैरवः स्वयम् | नचेदेवं भवेव्य व मायारचितविग्रदः ॥ 
न वरयेदधरं तत न किञ्चित् भरवदेत् कचित् | सा चेत् संस्कतमाख्यानं वक्ति वा व्यक्तमीद्रशम् ॥ 
नो चेत् स्वयं कोलिकोक्तया वरं ्राह्य निराङ्कलम् ¦ अथवा उत्करः किञ्चित् ञ्योतिवां नीललोहितम् ॥ 
शब्दो वा जायते aed वापि खभ्यते | विचायं तदूग्रहीतव्यमेवं दिक् परिकीतिंतम् ॥ 
देवहत्या्तु बहधा नरारुत्वकृतवुद्धयः | अवश्यं तत्र मेतव्यं न aa ध्रत्ययः कचित् ॥ प 
भरा Fase sonra: | पतच्छाखप्रसङ्क न कत्वा कुरिखचिग्रदाः ॥ ९५५१ 
अतो भूत्वा हरेद्ियां नारौ भूत्वा विमोहयेत् | तस्मात्तत्तु भवन्नो वा विचारे यमाचरेत् ॥ 
सत्ये छते वरं क्ध्वा सन्त्यजेच जपादिकम् । फं जातमिति ज्ञात्वा जुरिकां मोचयेत्ततः ॥ 
अथ र्वाचितानश्वनरङुरशूकसान | द्त्वा पिष्टमयानन्ते कर्तव्य' ससुपोषणम् ॥ 

` . परऽहि नित्यमाचय पञ्चगव्य पिवेत्ततः | बाह्यणान् भोजयेत्तल पञ्चविंशति Pernt ॥ प पञ्च विदीनान् वा कमा द्शावधि | ततः स्नात्वा च ya च निवसेदुत्तमे स्थले ॥ Ree 
यदिन ख्याद्धिप्रमोज्य तदा निधं नतां चजेत् | तेन चेन्निध नत्वं स्यात्तदा देवः भ्रङ्कप्यति ॥ 

रालं षड्धालम्वा TATA गोपयेत् | शय्यायां यदि गच्छद्ध तदा व्याधि विनिर्दिशेत् ॥ गीतं चन्.स्वा च बधिरो निष्त्चक्चनर त्यद शोनात् | यदि वक्ति दिने वाक्यं तदा स मूकतां नजेत् ॥ 
-भ्वदशदिनान्तं दि देहे देवस्य संस्थितिः | गोत्राद्यणानां frag न ऊर्याच् कदाचन ॥ 
देवगोवा णादौ प्रत्यदं संस्पृरशेच्छ.चिः | प्रातर्निंत्यक्रियान्ते तु विल्वपलोदकं पिवेत् ॥ 
तत; स्नात्वा च गङ्गायां घ्राक्षषोड्शवासरे | ततः शतव्लयादुर्ध्वं देवानां तर्पणं sa: ॥ et न स्वाद च्य त्णम्। इत्यनेन विधानेन सिद्धि" भ्ाभोति साधकः ॥ 
शह शक्ता वरान् भोगानन्ते याति az: पदम् | Aas: साङ्गमेवम्बा निष्फरं सफल्श्च वा ॥ 
Sort साधनमेवैतत् शक्ते; प्रियतरो भवेत् | शवाभावे श्मशाने वा कार्या वै वीरसाधना ॥ 11 शीघ्रफलावाप्त्यै "कारान्तरसुच्यते | चनुष्पथे चनु gaa’ हद्यं खनेत् ॥ 
a 8 दीपं भज्वाख्येत् GAs | मध्ये तथा ष तल खुद्वासनं भवेत् ॥ लो सय जो मितम जपान्ते च च aor er दिग्वासा जपेन्मन्लमयुतं सर्वदैवतम् ॥ 
fasta TT द्लणां चिभवावधि | सवसिद्धिर्मवेद्धिद्धान् सवैदेवनमस्छतः ॥ 

रथात aa २१ ध ee सह Hat पूजायां चिविधान्तथा tt. १७५ 
चित्वा मर, श Ay Sa समानयेत् | वर्मास्लमयुना हस्तप्रमाणं चतुरस्रकम् ॥ 

मम कायं Ba स्वाहा 

१७० 

च स्थापयेच्छवम् | ततो नाथयु 
WaT फर् ततः 

गन्लाहि युग तदनन्तरम् ॥ 

परम् । इत्यात्मानं शवं चैव वेष्टयित्वा च साधकः ॥ 



aged Jara: 
a 

रेखात्रयं प्रकुर्वीत बि पश्चान्निवेदयेत् | डाकिनीहाकिनीभ्यश्च शाकिनीभ्योऽपि सन्दिशेत् ॥ 

समांसमधुसंयुक्त' पू्वैपश्चिमयोगतः | वामदेवाय द्वा वै रक्तदन्ताय दापयेत् ॥ - 

तेजसौ च विलयं gafer सशर्करम् | दक्षिणे रुद्रकालाय वज्जनाभाय सन्दिशेत् ॥ 

सपिष्ठकं घतान्नश्च यवपिष्टश्च दापयेत् | उत्तरस्याश्च बहये दरवा च वलिरूपिणे ॥ 

adiad पायसश्च बरं निवे साधकः | ततः सम्पूजयेद्देवीं सूवकल्पोक्तविधानतः ॥ 

SAAT संस्थाप्य शवं तैकहरिद्रया | sada ततः Heat खापयित्वा तु साधकः ॥ 

: सम्मार्ज्य वाससा तवर महाप्रे तासनं यजेत् | जीवन्यासं विधायाथ पाद्यादिभिः श्रपूजयेत् ॥ थ 

मूलेन ज्ञुयिकां agra’ पूवेवदाकिखेत् | आसनं पूववत् क्षिप्त्वा मूलसुचायं साधकः ॥ 

अश्वारोदहणरूपेण स्थित्वा मन्तं जपेत् खुधीः । अनन्यमानसो भूत्वा जपात् सिद्धिः प्रजायते ॥ 

भीतश्चेत् साधकस्त Tena स्मरेत् । ण॒रुपादप्रसादेन मा हिंसन्ति च हिसकाः ॥ 

इति चित्तः स्थिरीृत्य अपेन्मन्लमनन्यघीः | दैवता यदि वामे वै आगच्छति कदाचन ॥ 

सभ्भाषणा च कार्या वै न दातव्यं प्रिय वचः | हृङ्कारेणेव at कुर्यात् CARE साधकोत्तमः ॥ १६० 

गत्वा च दक्षिणे सापि देहि देदीति भाषिते । तथापि च वलिं eat अशक्तौ मनसाऽथवा ॥ 

च्ध्वाभीष्ट" निजं वीरो गरे दक्षिणां ददेत् । शवादिकं जे क्षिप्त्वा गं गच्छेत् यथा खुखम् ॥ 

वरमू शवं नीत्वा तत देवीं प्रपूज्य च । MEAT तल AY जप्त्वा अयुतं साधकोत्तमः ॥ 

सर्वसिद्धीश्वरो बीरो भवेन्नाल विकटपनम् | बिख्वमूे निजक्रोड शवमारोप्य AAA: ॥ 

नृसिंदसुद्रया वीक्ष्य जपेन्माृकया धीः | wee’ तत जप्त्वा वै सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् ॥ oe 

जाचुमधमे करौ gear चिन्रूकौषठौ समावृतौ | हस्तौ च भूमिसंरम्नौ कश्पमानः पुनः पुनः ॥ 

मुखं विदरतकं कुर्यात् रेलिदानञ्च जिह्यया | नारसिंही भवेन्मुदरा सर्वसिद्धिभ्रदायिका ॥ 

ake’ तल जप्त्या वै सवेसिद्धीश्बरो भवेत् । कःङकुमागुरकस्तूरीरोचनाघनचन्दनम् ॥ 

कपू रं qa केशरं हरिचन्दनम् । एकल साधितं कृत्वा प्रत्येकं साधयेन्नरः ॥ 

fraafagd चैव नेलान्त' चन्द्र विन्दुयुक् | बीजं प्रत्येकं द्ध्याणां rea साधकः ॥ २०० 

मूकमन्लं च ara! जपेत् साष्टसहस्रकम् | अस्य तिककमानेण राजान व ॥ 

जिदहाग्रो रुधिरं बीर आका स्वयमाहरेत् | तेनेव गुटिकां छृत्वा तल +. प्रपू
जयेत् ॥ 

नोरा नीपताकाश्च कोखजिहां कपालिनीम् | frat रुधिरं गृह्ण चासुण्ड धोरनिःस्वने ॥ 

वं गृह वरं देहि afar गगनेऽमले | काकि काटि भ्रचष्डोभ्रो ततोऽस्लं क ॥ 

` कालिकेति समाख्याता बीसणां हितकाम्यया | HAVA नीलायाः कथितं मन्लसुत्तमम् ॥ २०५ 

वियदुश्रगुरमां चैव बट मिन्द्ररबी रतिः 
| चन्द्रलण्डसमायुक्त' त SS ॥ 

पताके हुं फडन्तः स्यात् पू्वक्रटमनर्म॑तः । सन्तप्तोय' ध 
IC EM BETA ॥ 

जय श्रीधरणी देवी पताके बरणस्थले | तेन नीरुपताकेव' संयोज्या नीटसाधने ॥ 

१८० 



। कथिता च महातारा सवंसिद्धिध्रदायिक्रा | णभिरामन्वितं चैव मूलेनैव सदखकम् ॥ 

wea द्विवर्षादुयदि वा पञ्च वा तद्णं यदि | सप्तमा्ठममासोय' Test यदि वा शवम् ॥ 

a. Ss ` कोलावरोनिणये 

। ts २ ५६ श्रीशक्तिस्मसवीजानि तदन्ते हमिति स्मरेत् | भगु सर्गान्वितं पश्चादीर्धं कवच्नुद्धरेत् ॥ 
` उश्रचण्डे पदं पश्चान्मामन्ते CAMA | ममर शतु पदस्यान्ते ततो क्षयदं वदेत् ॥ २९० 
हीं at सः इत्यन्ते श्रीशक्तिस्मरवीज्ानि वदन्ते | राज्य मे देहि. सम्भाष्य way सर्गान्वितं वदेत् ॥ 

tga ततो ब्रूयात् कामं मायां रमान्ततः | पकचत्वारिंशदर्णो ag: tet भ्र वादिकः ॥ 

उश्रचण्डा महाविद्या stating ति afar | या सा विद्या महातारा सा Usa कीर्तिता ॥ 
प्रणवं Ties व्य तारे लु तारे च तथा | नमः Kaela मन्त्रोऽय' दशाक्षरं उदीरितः ॥ 

२१५ 
Bole तिखकं Ge साधको वीतभीः स्वयम् | मदा्टमीनवम्योस्तु संयोगे पुरतः स्थितः ॥ 

छीगमदिषमेषाणां चलुरदिश्च शवान fata । कवन्धं सुर्डषु्च दीपादिभिरलङ्कतम् ॥ 
मध्ये कवन्धमाल्लीयं aa गन्धर्वरूपधक् | ताभ्ब्रूलपूरवक्त, ख अञ्ञनाञ्चितलोचनम् ul 

कृत्वा तारं Ag जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् | अथ पूर्वोदिते स्थाने चतुष्पथे विशेषतः ा 

| पेद २२० 

चारडाट्चाभिमूतन्तु शीघ्रसिद्धिफलगपरदम् | आनीय स्थापयेदादौ न्यासजालं समाचरेत् ॥ 
Sand समास्य गन्धपुष्पादिभिख्तथा | अभ्थच चाऽऽसनं दरवा रक्चामात्मनि कारये त् ॥ 
ततः शवाख्य विधिवङ्देवताध्यायनं ततः | वतो जप्त्वा aad स्॑सिद्धी्वरो भवेत् ॥ 
तारं शब्दं तकाय नमोऽन्तं मन्लशुचरन् | शव रूथापनमर न व शवासनमजु' ततः ॥ 

मूलान्ते UA स्यात् फडन्तो मन्ल ईरितः | करकाश्चीं समादाय सुर्डमालाविभूषितः ॥ 

तेनैव तिखुकं छवा तततद्धसमविभूषितः | ATTA च सङृज्जप्त्वा सर सिदधीश्चरो मवेत् ॥ 
, मतस्यमानीय ditch निशक्िपेत् fanaa | त खङृजपित्वा g देवताभेकनं भवेत् ॥ 
तल नत्वा महादेवं महादेवीश्च साधकः । तद्धस्मतिककं त्वा स्वय वीरेश्वरो भवेत् | 

निशायां sage च उन्मत्तानन्दभेरवः | हिश्वासा विमखी VATION सुक्तकेशकः ॥ 

ATG खड् गदस्तश््च जपेन्मावकया सुधीः | तदा तस्य महासिद्धिजायते शत aca: ॥ 

डाकिनी योगिनीं वापि अन्यां ar भूतदाङ्कनाम् | तलाऽप्यानीय स पूज्य गजान्तकसदसकम् ॥ 

ACT च साधकश्च एः सर्थसिद्धीश्वरो भवेत् | महाशबा WEA: युः प्रघानशवसाधने ॥ 

रुद्राः भयोगकन णा शस्ता; सवं सिद्धिदाः । सर्वेषां जीवहीनानां जन्तूनां नीटसाधने ॥ 

ब्राह्मणं गोमयं त्यक्ता साधयेदवी साधनम् | एवं ema चेव कथितञ्च शुभावहम् ॥ 
न कस्मेचित् eer वन्लसिद्धे श्च कारणम् । Fst वा शनिवारे at नरमुणड स माहितः॥ २३५ 
पञ्चगव्येन मिलितं चन्ध्नाचैर्निरेपितम् | निःक्षिप्य भूमौ दस्ताश्व॑भानतः काननान्तरे ॥ 

तव तदिवसे cal सदस्र' यदि मानः } एकाकी भ्रजपेन्मन्लं स मवेत् कटपपाद्पः ॥ 

शवमानीय तदुदधारि ततैव परिखन्ध च | तदिनात्तदिनं यावत्तावदटत्तर शतम् ॥ 

२२५ 



चतर्दश ISA: ४ ५ ६५ 

ख भवेत् स्व॑ सिद्धीशां नाल कायां विचारणा | अथवा विजनेऽरण्ये अस्थिशय्यासनो नरः ॥ 
उदयास्तं दिवा जप्ट्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् | अष्टम्याञ्च चठ दंशयां पश्चयोख्भयोरपि ॥ २४० 

सूर्योदयात् समारभ्य यावत् सूर्योदयान्तरम् | तावज्ञप्त्वा निरातङ्कः सर्यसिद्धीश्चरो मवेत् ॥ 
met चन्द्रसू्यस्य शचः पूवमुपोषितः | नयां समुद्धगामिन्यां नाभिमान्नस्थितेऽम्भसि ॥ 

यद्वा शुद्धोदके खात्वा शुचौ देशे समाहितः | भ्रासाद्धिुक्तिपयन्तं जपं HAUG: ॥ 

अनन्तरं दृशं शेन क्रम।द्धोमादिकश्चरेत् | तदन्ते महतीं पूजां Hale ब्राह्मणभोजनम् ॥ 
ततश्च मन्वसिडन्तु ue सम्पूज्य तोषयेत् । सूरयव्रहणकालाद्धि नान्यः काटः श्र शख्यते ॥ २४९५ 

तत यदुयत् ad क अनन्तफरदम्भवेत् | TARTS चुथ्वादि न वभ्यन्त विशेषतः ॥ 
भक्तितः पूजयित्वा च Tal तावत् सहस्रकम् | जपेदेकाकी विजने केवरं तिभमिराल्ये ॥ 

अष्टम्यादि नवम्यन्तशुपवासपरो भवेत् | ख भवेत् सवेसिद्धीशो नाज कार्यां विचारणा ॥ 

अष्टमीसनिव्रवेलायामषटोत्तरख तारम् | प्रविश्य मन्ली विधिवत्ताः समभ्यच्य AAA: ॥ 

खकल्पोक्तविध्वानेन पूजयित्वा च साधकः | केवरं कामभावेन TATE शतम् ॥ Se 

तासाश्च पवमूखेन उल्कां dager कर्णके | महासिद्धिमंवेत् cat छतादर्शनपूजनात् ॥ 

Gores came छिखित्वा यन्वमेव च । प्रपूज्य तल संस्कारं Fear तस्थै निवेक्येत् ॥ 
किञ्चिजप्त्वा ag’ नीत्वा देवताभावनापरः | तां विखज्य TACHA स्वथं जप्त्वा GAA ॥ 
Sta: eter वलिं द्वा मन्वसिद्धिन संशयः | अथवा gears देवभावेन पूजयेत् ॥ 

चख्राखारदैमायै ; सन्तोष्य गुरुमेव च । AEA तत् घुतां चैव पलीं चेव विशेषतः ॥ 

पूजयित्वा ag’ जप्तवा खयं सिद्धीश्वरो भवेत् | सहस्रारे रोः पाद्पञ्च ध्यात्वा A BP 
केवलं देवतावुद्ध प्र जप्ट्वा लिद्धीश्वरो मवेत् | गरवे दक्षिणां दयादुयथाविमवविस्तरेः ॥ 
गुरोरुज्ञामातेण दष्टमन्बोऽपि सिध्यति । ae’ विख्ङघ्य शास्वेऽस्मिन्नाऽधिंकारो खरोऽपि च ॥ ̀ 

पषाञ्च मन्लदहीनानां प्रयोगः क्रियते यदि । ean’ विना चैव सिद्धिदानिः भजायते ॥ 

marae मन्तञ्च पुतेभ्योऽपि न दर्शयेत् | अन्यथा भ्र तराजस्य भवनं याति निङि्चितम् ॥ ` २६० 

इति ज्ञानानन्दपरमहं सविरचिति कतटावदीनि्णये चवुर्दशोह्ासः ॥ ९५ ॥ | 
---------~ 

Ray 
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अथ व्ये Sarin पूजां तन्लविधातनः | होमादिकं दि विलं मारीपूननं विना ॥ 
परिषूणेफलं नैव stadt यथा ag: | यथा यथा देवताया पूजनं वा यथा शुरो; ॥ 
तथैव दि कीनानांछमारया पूजनम्भवेत् | यथाशकतया दि वितरेत् gard वड्धदीप्तितम् ॥ 
अशक्य शक्यमेवं हि दानाभावे फटात्ययः | od कुमार्ये यदत्तं तन्मेरुसदृशम्तेम् ॥ 
द्त्तमन्यच्च यत्किञ्चिद्धश्च्यभोज्यादिकन्तथा | मव्पमप्यथवा मन्लदीनं बहुगुणं भवेत् ॥ ५ | मारीप्रूजनाच्चेव कमारोभोजनादपि | कुम 7रीवन्दनादेव कमारीसदृ शो भवेत् ॥ 
कुमारिका भवेत् देवी शिवोऽपि च मारिका | Hara योगिनी साक्चात् कमारी सर्वदेवता ॥ 
तस्याः पूज्ञनमालेण वलेखोवयपूजनं भवेत् । THe महादेवी तिधा सरत्तिव्येवस्थिता ॥ 

| | परा चेवाऽपरा चैव तृतोया च परापरा । aa aid न किञ्चित् स्याह्देवा खुर महोरगाः ॥ 
लैोक्यं यमानस तदा जाता कुमारिका | araas ् च या शक्तिः ceva सा त॒ तच्चिधरा ॥ 
तिखतला g सा जाता खष्टिरूपा भवार्णवे । भूभुंवोमूर्तिरूपा सा णका पूज्या कुमारिका ॥ 5 पकोरृत्य लिभिश्चेव साष्टनवधा पुनः | नित्यक्रमेण देवेशि पूजयेद्धिधिपूर्वकम् ॥ 
अष्टोत्तरं शतं वापि पकां कन्यां प्रपूजयेत् | पूजिताः प्रतिगरृदयन्ते निगच्छन्त्यवमानिताः ॥ 
FRU तथा नागा ये च दुष्टश्रदा अपि | सुतवेताकगन्धर्वा डाकिनीयक्षराक्षसा; ॥ 
AURA देवताः सरवे Ay ayaa भेरवाः | पृथिव्यादीनि सर्वाणि carey सचराचरम् || 
व्रह्मा विष्णु रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः | ते तष्याः स्व॑तुष्टाश्च यस्तु कन्यां पपूजयं त् ॥ 
कमारो पूजनाच्चेव कोिपूजारूकं saa) घ्नन्ति विघ्नान् पूजितास्तास्तथा शलु' महोत्करम् ॥ 
व्याधयः स्वेरिष्टानि .पलायन्ते न संशयः | प्रहा यक्षाः aa’ यान्ति मूतवेताख्पन्नगाः 
AGU गुह्यकाः प्रेता योगिनी गुद्यडाकिनी | महाभयानि दुर्भिश्चमुत्पातानि सहस्रशः 
SAAC अन्ये य य॒ समुद्भवाः | कमारी पूजनादेव न तस्य प्रभवन्ति च ॥ 
अणिमादीनि सिद्धानि पातालगारिका्जनाः | चतुष्क दिष्यवेतालं भवेत् कुमारिकार्चनात् ॥ 

| खछक्षणं यजनं तासां वक्ष्येऽहं तन्लवत्मना | दितीयवत्सरादूरध्यं यावत् स्यादष्टमाच्द्किम् ॥ | तात् मारौ विज्ञ या मन्लतन्लफरपद्ा | अथवा पोड़शाब्दान्तं यावत् पुष्पं न जायते ॥ ares, पुष्पफङं वापि गन्धचन्दनपयासम् | वारपरियञ्च नैवेयं वाङभावविचेरितम् ॥ 
ताभिः परियकरालाचैख्तीषयेत् साधकोत्तमः | पकवर्षा भवेत् सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती ॥ #1: 

| लिवषां च बिधामूर््तिश्चवुरव॑षां च कालिका | gam पञ्चवषां च षडवर्षां च उमा भवेत् ॥ 
| सत्तभिर्माछिनी साक्षादष्टवर्षां च कुव्जिका । नवभिः कालसङषां दशभिश्चापराजिता ॥ 
| एकादशे तु खद्राणी दाद्शाव्दा तु भैरवी | चयोदशे aerate saat पीञनायिक ॥ 

. = ae 

> 



पञ्चदशा Sera: 
igh 

aaa पञ्चदशसिः षोडशे वाचिका मता | एवं क्रमेण पूज्या तु यावत् पुष्पं न विदयते ॥ 

प्रतिपदादिदर्शान्तं शरद्धिमेदेन पूजयेत् । महापवेखु सर्वेषु विशेषाश्च पविलके॥ ac 

महानवम्यां बीरेनद्रः FA: सम्प्रपूजयेत् | पिङ्गलां पूजयेद्यस्तु षोडशौश्चेव भक्तिमान् ॥ 

पूजयित्वा भक्तिभावे सवं सम्पत्तिमालभेत् । पूजयेत् कुरुवियाश्च चेकां वाखकसैरवोम् ॥ 

वं प्रणवयोगेन चैतन्यतचुमचयेत् | बाणी भाया तथा लक्ष्मीरमाया क्रूचद्वयन्ततः ॥ 

पते च प्रणवा ज्ञेयाः कुमार्याः परिपूजने | एकादश्त स्वरेणाऽ१ढ्यो खगुविन्डिन्दसं युतः ॥ 

चैतन्यवीजं कथितं साधकानां समरद्धिदप् । पव great विभिश्चैव सप्तधा नवधा पुनः ॥ ३.१ 

नित्यक्रमेण नियतं पूनयेद्िधिपूर्वकम् | armada जलं देयं मायया पाद्शौचकम् ॥ 

BRA चार्धं Tea Rasa चन्दनम् | शक्तिवीजेन पुष्पाणि धूपं THA ATTA ॥ 

कागभवेन पुरक्षोमो मायया च गुणाष्टकम् | श्रौ वीजेन श्रियो BIA हीवीजेनाऽरिसंक्षयः ॥ 

भैरवेण तु वीजेन खड गत्वमचुगच्छति | न्यासादिकं प्रक्रू्ोत आदौ खीयक्रमेण तु ॥ 

gang ततः पश्चाद्विशेषन्यासमुत्तमम् ॥ 2 gf श्रीं कौ दसौः कलकमारिके हृदयाय नमः ॥ ४० 

2 है हीं श्रीं ata’ eer शिरसे war एे' की से' शिखायै बषय् ॥ 

2 कुलवागोश्वरवागीश्वरि कवचाय हु' ॥ कीं अस्राय फय्॥ एे सिद्धि जयाय पूर्वं वक्ताय नमः ॥ 

@ जयाय उत्तरवक्त्राय नमः॥ 8 रीं श्र Hees एश्चिमव्ोय नमः ॥ क्रं कालिके दक्षिण वक्ताय नमः॥ 

बणेन्यासं THY कुमाय प्रविन्यसेत् | अष्टोत्तरशतं वापि पकां कन्यां भ्रपूजयेत् ॥ 

पाचयमर््यंपुनधृपं कुङ्कमं चन्दनादिकम् | भक्तिभावेन संपूज्य तस्यै aa निवेदयेत् ॥ 

तरुणोष्ठासवान् भूत्वा खयमच्युतमानसः | वाकामलङ्कतां पश्यन् चिन्तयत् स्वे्देवताम् ॥ 

{दादिमध्ये शुभं भवेत् ॥ यथाशक्ति जपेत् पश्चादष्ठोत्तरशतादिकम् । प्रदक्िणलयं HA 

ततस्तां aaa नमस्कृत्य विसजंयेत् | पश्चाच दक्षिणा देया रजतशर्णमौक्तिकेः ॥ 

gard qa a कोटिपूजाफलं लेत् । कभारीपूनने 
चैव जातिमालं न चिन्तयेत् ॥ 

अगोषकुलसम्पन्ना नानाजातिससुद्धवाः | नानादोषोद्भवा वापि गुणदावण्यंयुताः ॥ 

सवथेव कुधीनांनां पूज्यास्ताः शभदायिकाः | यथायथा तत्त्रियकूत् सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् ॥ 

महाभये समुत्पन्ने HARA धपूजयेत् | aqme Atel सत्यं सव्यं न संशयः ॥ 

रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः | ते वशः सर्ववषटाश्च यस्तु कन्यां TTTAA ॥ 

विवाहयेत् खयं कन्यां ब्रह्महत्यादि नश्यति | गोहस्यां saa चैव सर्वपापं प्रणश्यति ॥ 

मातरः पितरश्चैव भ्रातरश्चैव सर्वतः । य॒ येतु पुनः सवे कन्थादानं प्रकव्पयेत् ॥ 

भुक्तिमुक्तिफलं तेषां सौभाग्यं सर्वसम्पदः | qa वसेन्नित्यं तिनेलो भगवान् हरिः ॥ 

बटिकोरिखदल्राणां चाश्वमेधफरं भेत् | कुमारीकलव्यमाख्यातं 
अथवाऽन्यतमश्चरेत् ॥ 

सन्ध्यादिनवकन्याश्च समानीय प्रपूज्य च | ू तवद्विधिवद्वीरो नववालकमानयेत् ॥ 

१३ 
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© न 
। sate ag नववर्षं गणेश्वरम् | गन्धयुष्पाक्षताकब्यैयैथाविभवविस्तरेः ॥ one 
देवता बद्धा पदार्थे; परितोषयेत् । खका्यैफसिद्धयथं वित्तशाख्यविवजितः ॥ ४ | त् Wee क्रमेण तु । नवरावशृतां पूजां महादेव्यै समर्पयेत् ॥ ‘ WS दक्षिणां Tal छमारीस्तान् विसर्जयेत् । पवं नवङमारीणामर्चनं भरतिवत्सरम् ॥ 
4 ति fe युण्यात्मा देवतारीतिमाशच यात् | मनोऽभिलषितं राप्य निवसेत्तव afar ॥ 
Bey \, , अथवा योवनारुढा; भमदा नव शोभनाः | पूजयेद्धिधिवद्धक्त्ा नव राजिषु मन्ववित् ॥ 
aN ma या र महोतूसुकां करालिकाम् | इच्छां कानां क्रियां दीं वटुकं गणेश्वरम् ॥ 
ध पत् Weta पदार्थः परितोषयेत् । श्रौढोलासेन संयुक्ताः सन्तुष्टा यदि चेत् कदा ॥ `  . साघकस्तो् मासाद्य निवसेच्छिवसन्निधौ | ad यः पूजयेद्देवीं प्रतिवर्षं यतित्रतः ॥ क nr बा fame वा मासे मासेऽथवा बुधः | feat वा पञ्च वा सप्त पूजयेद् देवताधिया ॥ nae areca स मवेच्छिवयो; प्रियः | अथवाऽन्यप्रकारेण कथ्यते मिथ॒नार्चनम् ॥ भ ताबा वापि मेषे a चा सवस॑कान्तिषु any । मौरीशिवौ रमाविष्णू वाणीसरसिजासनौ ॥ ५) तोन रोहिणीचनद्रौ Seat च प्रभारवी | भद्रकालीवीस्भद्रौ जैसवीभैरवावपि ॥ 

ध. य गजं लन पूजयेत् पू्बवत्मना | लितारादिनमोऽन्तेन तत्तन्नाम्ना विधानतः ॥ ¡ * TOSS शक्तिवीज 
गोढोल्लासे 

| > युक्तानि acta मिथनानि च । एवं दतेन सन्देदस्वुष्टा मिथुनदेवताः ॥ Wawa तं देषा ~ यच्छन्ति मनोरथम् । ध्रतिवषं तु यः gate च मिथुनार्चनम् ॥ त् सर्वेभ्वयैखमन्वितः | ana? यजेद्यल्लात् कान्तामारूढयौवनाम् ॥ ११५५ SST HSE मनोरमाम् | कुखाङ्लामां चैव आमन्लाऽऽहय पुष्पिणीम् ॥ ee TTA स्वासने चापवेशयेत् | आत्मानं गन्धपु्पाद्ेरखङकूर्यात् GATT: ॥ Tata देवतां तस्यां यजेन्ञयासक्रमेण हि । रत्वा कमाचेनं धूपदीपञ्च ककरूदीपकम् ॥ 
agar पदार्थैः Tareq: | मांसादिभष््यभोज्यायेसरूतोषयेद्धक्तिभावतः ॥ 

। = Ran | जपादिकं समाप्याथ तया ae निशां नयेत् ॥ तिखपपञ्चनवस "वारेषु यः खदा | पूजयेद्धियिना चैव तस्य ged न गण्यते ॥ चलःपीटा्चनफङ ४ ८ स नाभोति खनिर्चितम् | अथान्यं संध्रवक्ध्यामि समयाचारमुत्तमम् ॥ 0 यनात ap, 
. {१ sarees + Wal: कोरिलदसशः | मानवः gear कःङ्चयां चसारिणाम् ॥ ~ - et वैष्णवाचारतत्परः | परनिन्दासदहिष्णुः स्यादुपकाररतः सदा ॥ ` 

ibe विपिने चेव निजने शन्यमर्डरे | चतुष्पथे कङाशृन्ये यदि देवाद्गतिभवेत् ॥ 
० थाल AZ जप्त्वा नत्वा गच्छेद्यथासुखम् | wa dea महाकालो नमस्क्यादटश्ितम् ॥ 



आलस्येन भयेनापि अशक्तया वा यदि त्यजेत् 

पन्वदश sera: 

Base तथा ater जम्बूकं यमदूतिकाम् | Ext द्रोणकाकन्तु छष्णमार्जारमेव च । 

कृष्णसारः तथा उयाध्र खड्गिनं feta च | छशोद्रि म्टाचण्डे सुक्तकेशि afer ॥ 

HSARAAAA नमस्ते शङ्करभ्रिये । श्मशाने च शिवां get प्रदक्चिणमचु वजन् ॥ 

प्रणम्यानेन मुना मन्ली खखलमवाप्चुयात् | ares कटोरास्षि किरिशब्दनिनादिनि ॥ 

धोरधोरर्वारूफाखरे नमस्ते चितिवासिनि | रक्तवखां रक्तपुष्पां विलोक्य विषुराम्विकाम् | 

प्रणम्य द्ण्डवदुभूमाविमं मन्मुदीरयेत् | बन्धूकपुष्पसङ्कारे विपुर भयनांशिनि ॥ 

भाग्योदये ससुतवन्ने नमसते वरवबणिनि | Sonate’ तथा पुष्प राजानं राजपुलकम् ॥ Pa 

दस्त्यश्वरथशदाणि फलकान् वीरपुरुषान् | महिषं gets ger मदिषमदिनीम् ॥ 

ध्रणम्य जयदुर्गाम्वा स च विघने न किप्यते | जय देवि जगद्धावि लिणुराद्य लिदेवते ॥ 

भक्तेभ्यो वरदे देवि मदिषन्नि नमोऽस्तु ते । मचभाण्ड़ं समाकोक्य मतूसूयं मांसं ATTA ॥ 

get च भैरवीं देवीं प्रणम्य forsee | धोरचिघ्नविनाशाय HAT
ING ॥ ~~. 

नमामि करदे देवि सुरुडमाखाविभूषिते | रक्तधारासमाकी वदने त्वां नमास्यहम् ॥ + 

सर्व विश्वदरे देवि नमते दस्वलमे | पतेषां दशने चैव यदि नैवं ध्वे ॥ +; 

शक्तिमन्तं पुरर्छव्य तेषां सिद्धिनै जायते | पतेषां मारणोच्चारिं सनं वा भयादिभिः 
॥ 

क्रियते यदि पापात्मा देवीभक्तः कथम्भवेत् । प्रधानांशसमुदुभूता पते कुलजना प्रिये ॥ 

डाकिन्यश्च तथा सर्वा देव्यंशा योषितो यतः | रब्धसिद्धिसमायोगात् डाकिनी सनं यदि ॥ 

अथवा मानवानाश्च मद्धकानां विशेषतः | बटुकानां भैरवाणां तस्य सिद्धिने जायते ॥ क 

रामे बा नगरे वापि हे वा चत्वरेऽपि च । यं ger युवती नारी कलाङ्शलसंयुत ॥ 

मवैकभिरह्दया वक्र द्द्टाऽवरोकते | उतक्षिप्य शुजमरूलस्य वसनं facaa यदि ॥ 

चङाञ्चखुपरीवर्च॑दर्िवा जघनाञ्चला | कण्डू यभावन्याजेन शिथिटीरूतबाससा ॥ 

दरितस्तनपर्यन्तमूभागा FATA | सूललत् पादयुगात् पादं पतिता पुनरुत्थिता ॥ 

सखीभिन्याजमासाद्य कर्णाकणिं मनोहरम् | इत्यादिभावभावितां get स
ाधकसत्तमः ॥ ९ 

तस्था निज्ञमनोहारि दविःेषं विधाय च | aa स्थित्वा पुनः क्षोभं ऊर्यात् काम इवापरः ॥ 

दां बा युवतीं वापि वदां वा छन्द्येन्तथा | विदग्धां वा मदाश्रटां त्सितां वापि हीनजाम् ॥ 

aaahragqat जञात्वा वीरवरोत्तमः | सम्भोगेन विनोपेश्चां न याच्च कदाचन ॥ 

| Rar भगवती तस्य शापं दद्यात् खुदा णम् ॥ 

सते च नरकं गत्वा नानाङ्क gaat भवेत् । निष्डतिनोर्ति 
तस्यैव यावद् चन्द्रतारकम् ॥ ६4 

विना दर्वा न भोक्तव्य कदाचन ॥ 
फक पुष्पञ्च तम्बूलं अन्नपानादिकश्च यत् । महादेव्यै चि 

वतिच्रतायां भार्यायां तथैव BATRA | नमस्कुर्यात् प्रयतेन चण्डिकां साधक
ात्तमः ॥ 

शान्तिकं iva; वापि यथेचछापूत्तेकर्मणि | यदा छरयांत्तदा नत्वा देवीं यावं समाचरेत् ॥ 



१०० कोलावटीनिण्यये 

तौयैलिकं यदा पश्येद् वानां गीतमेव वा । aa 2a निवेयैव कर्तव्यश्च प्रपूजनम् ॥ 
व्यायामे यदि वा देवसभायां वापि पवंते । वने वा दुर्गमे वापि यदि गच्छति साधकः ॥ 
ad स्थित्वा महादेवीं ध्रणमेद्धक्तिभावतः | agora प्रकु्बींत तप्यतां ्ह्मसैरव ॥ 
आवाहने खपितृन् वै भेरवानिति कीर्तयेत् gaat शनैरवी माता पिता Aca तृप्यताम् ॥ 
आदौ च faguaat att भैरवीं यजेत् । ज्योतिष्टोमाश्वमेधादौ aa य॑ यं ्रपूजयेत् ॥ 
प्रणस्य शिरसा धोरो भैरवीं चिन्तयेद्धिथा | चयो gat तथेकल युचत्यतिमनोहराः ॥ 

` ताभ्यचिपुर्भेरव्याः प्रीतये चन्दनादिकम् | garacaafie ged मनसा चिन्त्य चरिडिकाम् ॥ 

. सिद्धेश्वरो तथा चोघ्रा ent महिषमर्दिनी । खश्राचती goat च मातङ्की खुरन्दसी ॥ 

भेरवी प्रतिग्रहणाति भैरवोऽदं्रतित्रे | कन्याया भाषणे श्रीमत्तुपुरायाः प्रपूजनम् ॥ 
भैरवाय द्दाम्यध्यं देवीं लिपुरभैरवीम् । ad वदेत् प्रदाने तु कन्यकायाः प्रपूजने ॥ 
कथितः समयाचार; साधकस्य सुसिद्धये | अत्राऽशक्तो भवेहूयस्तु तस्यार्थं लिख्यते स्तवः ॥ 
लिपुरा fagtat च खन्दरो पुरवासिनी | श्रोर्माछिनी च सिद्धाऽम्बा महालिषुरखन्दरी ॥ 
THERA तथा गुतास्तथा TAA: पणः | सभ्प्रदायाः Healer रदख्यातिरहस्यग।ः ॥ 
परापररदस्या च तथा कामेश्वरी शुभा | भगमाला नित्यक्लिन्ना भेरुण्डा वहिवासिनो ॥ 
महावज्र ष्वरी दूती त्वरिता Seared | नित्या नीलपताका च विजया सवेमङ्कखा ॥ 
ज्वालांशुमाखिनो चिला विनो शुभगा तथा | पूर्णाख्या च तथा ज्ञेया कामेशी भोदिनो तथा ॥ 
विमला चाऽख्णा देवी जयिनी छलभैरवी | सर्वेश्वरो तथा Fiat वागीशी सर्वकामिनी ॥ 

महाकाली महोश्रा च चिलरूपा महोदरी । प्राणविद्या तथैकाश्च चैकपा 
वामा शिवा तथा ज्येष्ठा रूपा चाल्माविगौ | विखण्डा लिशिरा dict गौरी विन्यनिय।सिनी ॥ ह विथुज्ञाया मधुमती तथा नीलसरस्वती | काली Bat छःरडरूपिणी वन्धुरूपिणी ॥ 

वाला रणां महादेवी नौोकलदमीति कथ्यते | क्षोभिणी नादिनी भद्रा afear वदुरूपिका ॥  सवंसम्पत्करी ताण भवानी विश्ववासिनी । ले 
महादेव $ ३ ae स्यम् । मनुष्चनद्रः कुवेरश्च मन्मथस्तदनन्तरम् ॥ ख nae 1 Bra: शिवस्तथा । करोधभश्ारकश्चेव पश्चमी च कीर्तिता ॥ दुवांसा T >) aay aa al 

gare ae BRI पराशरः | ओर्वो वहियैमश््चैव Aa तो वरुणस्तथा ॥ वायुविष्णुः Bes ACH गणकस्तथा | अनिख्दधो भरद्वाजो दक्षिणामूत्तिरेव च ॥ गणपः कुखपश्चैव वाणी THT सरखती | घाली शेषः 
क्षैलपालो च दक्षा गरूड ९ च । प्रहादः शुकदेवश्च रामो रावण एव च ॥ ध = गुस्तथा | बृदख्पति्द्श्च st दन्तालेयो युधिष्ठिरः ॥ HAN MARAT Tors; इषाक पिः | दुर्योध्नरूतशथा कुन्ती सीता च रुकिमिणी तथा ॥ 

दा महाङ्कुशा ॥ 

att महाविद्याः कथितास्तव des ॥ १४... 

१२० 
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५९ 

Ts. . ~ 

प्रमत्तश्च उन्मत्तः HAT; ॥. =, १४५ ` 



पञ्चदश उल्लासः | । १०९. 

सत्यभामा द्रौपदो च sagt च तिलोत्तमा | पुष्पदन्तो महाबुद्धौ बाणः कारश्च मन्द्रः ॥ 

कैलासः क्षीरसिन्धुश्च उद्धिर्हिमवांस्तथा | नारदो भीष्मकर्णो च मेरुश्चारुण एव च ॥ १५० 

जनकश्च तथा कौत्सः कथिता ब्रह्मसाधकाः | महाविद्याप्रसादेन wana सभन्विताः ॥ | 

पतेषां शुमनामानि निव्याविद्योपसेविनाम् | प्रातः काटे शुचिभूत्वा यः पठेत् प्रयतात्मना ॥ 

पूजयेद् वा श॒चिभृत्वा धसीदामि कुरुप्रिये | अशुचिवां निरारस्बा साकस्वा वा Horas ॥ 

नित्यपूजाफरं तस्य ददामि वरमीप्सितम् | चक्रस केतक सेव गुरुसंकेतकन्वथा ॥ 

. मन्लसं केतक चेव नामसंकेतकन्तथा | समयाचारसं केतमरृत्वा Aisa aaa ॥ , ९५५ 

जपपूजार्चनं हो नोऽभिचाराय प्रकट्पते | एवं ख्तोलं पटित्वा त UY तमानयेद् श्रवम् ॥ 

अथ वक्ष्यामि शाक्तानां नैमित्तार्चनयुत्तमम् | अथ वैशाखमासस्य शुङ्कधरतिपदीभ्वरि ॥ 

Alay Bee उत्थाय ere सन्ध्यामुपास्य च । मनोज्ञ रहसि स्थाने पूर्वाभिसुखमास्थितः ॥ 

आत्मानं गन्धपुष्पाचेरलङ्ङृत्य विधानतः | रत्वा पुरोदितान् न्यासान् देवताभावमास्थितः ॥ 

. मत्ख्यमांसादिबिधिवरद्धश्च्यमोज्यससन्वितम् | अर्ध्यं निवेद्य तच्छेषं शत्तथा सह पिवेत्ततः ॥ १६० 

यौवनोदछाससदितो निर्विकल्पेन चेतसा । ध्यायंस्तन्मण्डठे देवीम्टोत्तरसदसलकम् ॥ 

जप्त्वा समर्प्यं ततपूजां देवताश्च समुद्धरेत् । पं शुह्धशरतिपदं समारभ्य दिनि दिने ॥ 

gained छष्णचतुरदश्यन्तमभ्विके | अमावस्यादिनि धीरः पूजयेद्धक्तकौखिकान् ॥ 

fa सत्त नव पञ्च at वित्तशाछ्यविवजितः | एवं यो मासमालन्तु कुर्यात् सूर्योदया्च॑नम् tt 

देवता तस्य सन्तुष्टा ददाति फलमीषप्सितम् | यत्किचचिडुदिते सूं मण्डले CATAL . १६५ 

ध्यात्वा सावरणां सम्यक् प्रजपेत्तु विधानतः | पोड़रेखपचारेस्व चक्रपूजाएुरःसरम् ॥ 

रदी पान् भ्रदर्याऽथ साधको भावतत्परः | मध्याहं पूजयेद्वापि सायाह वापि पूजयेत् ॥ 

ख ततूफल्मवाभनोति योगिनीनां प्रियो भवेत् । काङ्क्षितां रमते सिद्धि दैववद्धिचरेहथुवि ॥ 

माधशुद्धध्रतिपदि दिवावसाने बुधः | खात्वा THVACAT: सायं सन्ध्याञ्ुपास्य च ॥ 

 सुरया्चनोक्तमार्गेण सर्वदरन्यसमन्वितः | यौवनोव्छाससदितस्चच्ररू्ा देवतां स्मरन् ॥ १ 
देवीं संपूज्य विधिवचन््रमण्डलवासिनीम् | चन््रारुतोदयप्यन्तं जपेन्मन्लमनन्यधीः ॥ 

दवं शरतिदिनं शुञ्धचठदंश्यन्तमर्चयेत् | पौर्णमास्यां यथाशक्तया पूजये च्छक्तिकोलिकान् ॥ 

ad यः Rea मक्ता शुङ्कपकषाच॑नं सदा । सवंपापविशुदधात्ा भ 

सर्वछोकैकषसंपूञयः शिववद्विचरेद्थुवि | garatdd यद्वत्तदत् पक्षे सितेतर ॥ 
ग; करोति विधानेन सर्वान् कामान. समश ते । हह सुक्ताऽखिखान् भोगान् देववव प्रियदशनः॥ १७५ 

योगिनीवीरमिलनं लभते नाल संशयः | अथ कात्तिकमासस्य शु्कश्रतिपदि धुवम् ll 

लात्वाऽभचम्य च शुदातवा न्यासान् इत्वा gaa | FTA जीवलोके ल सुदितात्मा महानिधि ॥ 
लरयाचैनोक्तविधिना सरवद्न्यसमन्वितः | आज्येनानामिकाडगुषठ वन्ति sates साधकः ॥ 



१०२ कौलावलीनि्णये 
6 स्विते iN TaANCHaAd TIAA ae | Wer Wasa कांश्यपाते मनोदरे ॥ 

दीपं weary पुरत उत्तराभिसुखस्थितः | दोपे सावरणां देवीं ध्यात्वा विधिवदर्च॑येत् ॥ ९ योवनोटलासशतदितो दीपस्थां देवतां समरन् | जष्टोत्तरसदसन्तु जपेन्मन्नमनन्यध्रीः ॥ 
णवं समच॑येत् रृष्णचतुरदृश्यन्तमम्बविके | अमावस्यादिने शक्ता पूजयत् शक्तिकौटिकान् ॥ एवं छते महदेव star भवति सवदा | सवंकामसश्नद्धात्मा सर्विश्वर्यसमन्वितः ॥ सर्वोकेकसम्मान्यः स्चरेच वथा खखम् | अष्टा कारयन कर्याच्छक्तश्चेदेकवासरे ॥ 
अथवाऽषदिनेष्वैवाथवा दाषटदिनेषु वा | दािंशदिवसेध्वेव चलुःषष्ठिदिनेषु वा ॥ हः ः eM कारयेदेतत् RAT नाऽपरेण वा । क्रमज्ञ्चेत् स्वयं छर्याद्धिचशाञ्यविवजितः ॥ ४ yong बाह्यायश्चासिताङ्गादिसैरवा; | मङ्गलायश्च निपुणैरश्मिः शक्तिभिस्तथा ॥ # मूककोद्धव नीति प्रसिद्धानि soma । अक्षोभ्यादिचलुःषष्टि मिथुनानि समर्चयेत् ॥ 
पूर्वोक्तं न विधानेन यथा विभवमर्चयेत् | MAS न कुर्वीत स्वेश्टकायाथंसिद्धये ॥ गन्धपुष्पाश्चतायेश्च तस्यमांसासवादिभिः | मक््यमोज्यादिभि्नानापदार्थः षडरसान्वितेः ॥ 
सम्यक् सन्तोषयेत्तानि मिथुनान्यतिभक्तितः | श्रौढान्तोढ्खासपर्यन्तं कयात् श्रीचक्रप्रूजनम् ॥ ad च, कते भक्तया सछ्द्शटकार्चनम् | ् रहमयिष्णमदेशादि देवताभिः स पूज्यते ॥ 
किं भृनर्मान वादयश्च साक्षाच्छिव इवापरः | यदुर्यना्चतषषटि योगिनीगणसरंस्तुतः ॥ 
अव्याहताज्ञः सवंत पूज्यते देववदुसुवि | पुनराडृत्तिरदितो निवसेच्छिवसन्निधौ ॥ a अस्मात्. परतया पूजा नास्ति सत्यं न संशयः | कुरपुजां विना चक्रे नाधिकारः कथञ्चन ॥ ~ विना यन्लेण OST चेत् देवता न भसीदति | कुकूपुजां afrad यः करोति स कौलिकः ॥ 
खवंदा व योगि म् । नीचोऽपि वा aaa Haz यः कुखार्चनम् ॥ a सदुगतिमवाप्रोति किखुताऽन्ये दविजातयः | तस्मात् सवंप्रयलेन सर्वावस्थासु सवंदा ॥ 

ज्ञारतो भूयादभीष् फरुसिद्धये | वेदशास्नोक्त मार्गेण कुखपूजां करोति यः ॥ | तवसमौपस्थिता नित्यं शिवेन सह शङ्करी | इदं सत्यमिदं सव्यं सत्यं सत्यं न संशयः ॥ “क ~ 
इति MTR कौटावलीनिर्णये TATA: ॥ ९५ ॥ 

१६० 



षोड़श उल्लासः 
i - at et, | श 

षोडश उल्लासः Nal 

अथातः सम्धवश्च्यामि लदीक्त खसिद्धये | अदीक्षितङ्करे यो हि साधनं ५० ॥ 

सख महापातको भूत्वा रौरं नरकं जत् । भवदीक्ितकुलासङ्गात् सिदधिदानिः शरनायते ॥ 
श्रचणं चेत् स्यात्तत्तर्पागमनं यदि । स कुखीनः कथं चैव पूजयेत् परमेभ्वसेम् ॥ ततूकथा 

| 

Afar न च योषा चेत् कथं स्यात् FINA | TIES gedien ल॒ न स्यात् पापी स एव हि॥ ` ` ‹ 

HOTS न चेच्चैव कुरुमन्लाः पराङ्मुखाः | परयोषा यदि स्याच्च aie ae 
aaah wea Oe 

निजकान्तां समानीय gutat
 guukanty | aad गुर oe दीक्षयेत् geste 1 

ve 4 

शिवश्च कौल एव ख्याच्छिवाः ea: सवेदेशिकाः | गणेशो गाणपत्यश्च गणदौक्लाभरुयैतः ॥ 

खुरः सौरास्तथा चैव विष्णुविष्णुपरायणाः | कुलीनः सर्वमन्लाणामधिकारी भवेत् सदा ॥ 

ततः खुदीक्चितं कर्यात् करं गुरः प्रयलतः | दीक्चायां कुक पूजायां शिष्यत्वे यदि वा गुरौ ॥ 

छलज्ञापरं ङं यल विद्यापि तल निद्रिता । अधस्तात् दृष्टिपातेन तस्य विधाऽप्यधोजुखी ॥ १ 

निमीखनात्ततो विद्या साधकं ARIAT TA | पार्वावलोकनैनैव व्याधिदारिद्रयपीडिता ॥ 

चलदिगारोकनेन उच्चाटनगतो भवेत् | Ung ae चैव यदि कुर्यात् कथञ्चन ॥ 

तदा Eee qa कारयेदीश्षितं ततः | पताद्रशङ्कलस्याघ्र cai: Heal न हि ॥ 

इत्यादि शिक्षया चैव शिक्षिता कर्जा सती | परानन्द्रसाघूरणीहदया ोरलोचना ॥ a 

माङाखङ्कारशोभढ्या रक्तवख्रविभूषणा । ताम्बूरपूरितसमुखी सिन्दुराञ्जनसंयुता ॥ iy १५ 

शुरुचक्तात् प्रयोगार्थं STATA साध्कप्रिया | देवौ वादं देवदेव उपदेशं समाचर ॥ । 

nage कटे चैव देवोऽहं ण पावंति | इत्युक्ता सवेश्यज्गारवेशाल्वः स्थिसमानसः ॥ | 

जप्त्वा ब्राह्मयादिकाः शक्तीः पूर्वमन्त्रेण सेचयेत् | Agia देयमन्लसख्य न्यासजालं प्रविन्यसेत् ॥ ae 

निजपुलीवदाचार्यस्तद्भाकपरे लिखेत् । शाक्तिचक्रं लिधाऽऽवरेष्ख्य तलं कामकला fea ॥ ` | 

तन्मध्ये देयमन्त्रेण afd नाम रञ्जितम् | तल देवीं समावाह्य ध्यात्वा तान्तु भपूजयेत् ॥ २० 

ततस्तत् पुलिकाकर्णे ऋषिछन्दः समन्विताम् | म्रूखविदयां लिधाऽऽङत्तया कथयेत् वामकर्णकै ॥ Deere 

कान्तं साधकसत्तमः | मातपिव्तं नाम वजयित्वा वदेत्ततः ॥ ४६. 

meat पुलि त्व" FSA रता | सङ्लाज्ञा समादाय लज्ञाटस्यविवर्जिंता ॥ 

यथोपदिष्ट विधिना सामरस्यं समाचर | इत्या गुरोर्टञ्ध्वा श्रणमेदण्डवदहखुवि ॥ - 

थ कुखाच्चारपश्चिणीपद्मनायक | हतपादाम्भोरुहच्छायां देदि मूध्नि यशोधन ॥ 

गुरवे दक्षिणां ददेत् । सवसव गुरवे दचात्तदध्वं वा Zags 

गुरते GA: | SCAT नत्वा यथाशक्त्या स्वकटपोक्त' Qutatal = ̀  ` 

लिका | पूजा च यद् दैवी तदा माता न् संशयः ॥ क 

नाम कुयांत्ततस्तस्याः 

_atfe a 

विधिना स्तवनं कत्वा 

दक्षिणाश्च यथाणक्तमा भरद्वा गुर 

उपदिष्टा यदा देवी तदा देवी त॒ पु 



` १०४ | | कौलावखिनिणंये 

सर्वथा पित्पुक्तीभ्यां मुलयोगो न gaat | तत्ङ्ृत्वा तेन पापेन उभौ नरकगामिनो ॥ 

ERA चान्यशाखक्ञे WTA तथैव a | न कर्त्तव्यं न कर्तव्यं न च वाच्यं कदाचन I 

एवं छते गुरौ शिष्ये मम शापो भविष्यति | साङ्कावरणपूजादौ यदा न AAA करम् ॥ ` 
तदा aha गुर" ध्यात्वा Harada तु । तर्पयित्वा कुलं ध्यात्वा Adena निराकरः ॥ 

नियमः पुरषे ज्ञेयो न aha कदाचन | न न्यासो योपिताश्चापि न ध्यानं न च पूजनम् ॥ 
_ रालौ sega जपं र्यात् समादितः | सर्व विद्याप्रयोगन्तु ततः; कुर्यात् खु साधकः ॥ 

अथातः कुरपुष्पस्य विधानं कथ्यतेऽधुना | यत्प्र प्य कुखदेवेन भ्यते वाञ्छितं महत् ॥ 

BGS महादेवी खषुस्णामध्यवत्तिनी | asd ada सा g विदिनं प्रथिवीतले ॥ 

तददिने तव attest यदि frat समुच्रेत् । पूर्णमेव भवेत्तस्य सफलं च मनीरथम् ॥ 
तस्मात् AAT HE Tea जपं कर | आनीय प्रमदां दिव्यां प्रमत्तां योवनान्विताम् ॥ 

 खल्लापितां खरीक्षितां खनासां चारुहासिनी | सर्वदानन्दह्धदयां घरणाखज्ञाविवजिताम् ॥ 
Daa GAT देवता पूजने रताम् | खकान्तां परकान्तां वा संस्थाप्य तूचिकोपरि ॥ 

। ase भ्विन्यस्य साधकोऽ्नन्धमानसः | तस्यास्तु मदनागारे पूजयेत् परमेश्वरीम् ॥ 

१६ श्वयमश्षोभितो भूत्वा aay कखमं sara | शिवहीना यदा शक्तिः सर्वादौ वर्षते हि यत् ॥ 
| तदेव परमं पुष्पं स्वयम्भुकघुमाख्यकम् | तद्रन्यधासिमावेण किं न सिध्यति भूतले ॥ 

स्वयम्भुकखमं द्र्य Actas चाति दुलभम् । स्वेच्छातुमती शक्तिः साक्षाद बी महेश्वरी ॥ 
तस्याः पुष्पं साधकेन Tavita qaqa: | वल्रालङ्घार पुष्वैश्च शक्तिञ्च परिपूजयेत् ॥ 

` दौोक्षित्राया यथाकाले ast भवति नित्यश; | Sst तदेव ख्यात् सर्व सिद्धिप्रद्यायकम् i! 
SWAT गोरोत्थं wa कथितं मया | कुण्डो दवं सिद्धिदं भ्रकारान्तर मुच्यते ॥ 

1 ष oe year शुभाम् । स्वकव्योक्तं समाचर्य साधको जितमानसः॥ 
क ested पूजयेवह्तेः शद्ध; तस्या मद्नमन्दिरम् ॥ 

> | शुद्धमन्लौषधेनैव मथयेन्मद्नाख्यम् ॥ । 
तमम् । Tatars प्रयतेन द्रव्यं कुण्डोद्धवं शुभम्॥ ` 

a bas एतेषां द्रव्यमध्ये तु स्वयम्भुक्खमं म 
कलवान खभ्यते वा नवा पुनः | Besar os Buell ॥ 
कस्तूरीं HSHA any दतत खमिधितम् | रक्तेन चन्दनेनापि वरीं HAT grata. ॥ 

पू्कक्रिमतो वीरो विशोध्य मन्व जकम् | छिखित्वः gata यां तिथिं प्राप्य खाथकः ॥ 

खुतादिदोवङ् वे मन्ला विद्याश्च कीर्तिताः | भवुद्धास्ततपध्योगोन यावत् सा पुनरागता ॥ 

द्वितीयायां ध SS इषया जाता कलावती | तिथिक्रमेण खा देवी पौणमास्यां फलभ्रदा ॥ 
तव प्रयोगमावेण Sena विरोषतः । क्षीणातिपूर्णतं यावि यावत् साः तिथिरागता ॥ 

us 



~ षोडश Soa: 

ततः प्रपोगं विद्यानां मन्तादीनाश्च कारयेत् | एवं यथा प्रबुद्धो खा नैव ताद्रक् कद् चन ॥ 

स्वयम्भु कखः पूजां प्यहं यः समाचरेत् | योगिन्यश्च महानागा TAA दानवाश्च ये ॥ 

राजानश्च faa: सर्वा नित्यं वश्या भवन्ति हि । पतेनाश्चतयोगान् मधुमती सिद्धिमालमेत् ॥ 

व्रतयेकेन लभेत् सिद्धि" ङखमाय्येथाविधि ॥ अथ वक्ष्ये च शाक्तानां कास्यपूजनसुत्तमम् ॥ 

रक्तपदर्यनेदुदेवीं समस्तरशपिसं युताम् | विधिवटिकखिते यन्ते कुलाचारेण राविके ॥ 

माखमावेण बीराणां महापातककोय्यः | जन्मान्तरछृताः सवं नाशमायान्ति निर्चितम् tl 

छद्मीख्तख्य गृहे वश्या सुस्थिरा भवति ध.चम् | जवापुष्पैश्चक्रराजं पूजयेन्मासमालकम् ॥ 

कुखाचारेण ua च मन्त्रिणां भक्तिभावतः | बह्यहत्यादि पापाश्च पूर्व॑जन्मकृतानपि ॥ 

नाशयेननाल सन्दे हो धनवान् जायते नरः | केतकीतरूणेः qa: पूर्ववत् पूजयेच्छिवाम् ॥ 

उपपातकसङधांश््च मासमादेण नाशयेत् | सौभाग्यमतुलं तख्य जायते नाल ATA: ॥ 

शतपतैर्मनो रम्यैः पूजयेनमासमालकम् । पूर्ववत् परमेशानि स्ब॑पापं विनाशयेत् tl 

चस्पकैः खमनोरम्यैः पूजयेत् पृ व॑वच्छिवाम् | मासमावेण हन्त्येव पातकान् पृर्चजन्मजान् ॥ ७० 

सौभाग्यं वा कमेन्मन्वी भगवत्याः प्रसादतः | shaq महादेवीं पूजयेद्धक्तिभावतः ॥ 

पूर्बवन्नाशयेत् पापान् विंशजन्मङूतानपि | मासमात्रेण सकलान् मोक्षस्तस्य कर स्थितः ॥ 

बन्धूककखुमेरद वीं मासमात्रेण पूजनात् | वैरोक्यं AMT तस्य सर्वपापं प्रणाशयेत् tl 

विल्वपवैश्च जलैः सदैव परिपूजयेत् | Tara परमेशानो मासमालं न संशयः ॥ 

सघ्रद्धिमान् भवेत् सोऽपि सर्व पापहरः सदा | मद्लिकामाकतीजातीशुन्दैश्च शतपलकैः ॥ ७५ 

SAAS: प्रसूनैश््च पूजयेन्मासमालकम् | कुखाचारक्रमेणेव पातकान् शतजन्मजान् ॥ ` 

बरह्मदत्यादिजनितान नाशयेन्नाल संशयः । मुक्तिस्तस्य करे सत्यं वा्चांपतिलमो वि ॥ 

अगस्त्यवाख्वन्धूकजवारतोतूपटैः समम् | Toman संपूज्य मासमालं प्रयलधीः ॥ 

qa nT नाशयेन् मन्वो साश्चात् कामसमो भवेत्। ATH Teszat qa oat केशरः ॥ 

कडारः सिन्धुवारे श्च पूजयेत् पूर्ववत् क्रमात् | सौभाम्यमर्डं तसय मास तावेण निश्चितम् ॥ = <° 

महापातकयुक्तो वा यदि देवों प्रपूजयेत् | शमीदूर्वा्कराभ्वत्थपट्ैरथवाऽकंजः ॥ 

मासेन दन्ति कुषं AANA AAA ॥ अथातः सर्वविद्यानां लिख्यते सिद्धिकारणम् ॥ 

वाद्यायष्कुरैः साधं साधकः स्थिरधीः शुचिः । चतुष्पथे वा नयां बा Tas fares ॥ 

भरो तभूमौ विरवमूले टं वा राजवेश्मनि | सिन्दूरेण लिखेन्मन्वं विपुलं साध्यदभिंतम् ॥ 

ततः सम्पूज्य विधिवत् ङ इलरसेन च | तर्पयित्वा तदन्तःस्थः प्रजपेन्निशिचारतः ॥ + 

तततो श्चव्रमाणेन सिद्धिरूताव भवन्ति दि | अथ रालौ gore उदाने वा खरालये ॥ 

आनीय goat देवीं मूखमन्लेण दीक्षयेत् | ततः पूर्वोक्तरूपेण asad समाचरेत् ॥ 

रलपूजाविधानं हि कथापि frat: | पुष्पाणि रचधेद्वीरो माणिकवघरितानि च ॥ 

१४ 

६५ 



"1 कौलावली निर्णये । 
तेसु पूजा caer चक्रराजस्य पूर्ववत् | नानापुष्पैः सुगन्धैश्च कपूःरक्चोदचचितेः ॥ 
पकविंशतिरावेण विंशति धैरणीभुजाम् | दासभूताः भवन्त्येव महारोगांश्च नाशयेत् ॥ | सूयेवत् कान्तिमान्भन्ली जायते नाल संशयः | मुक्तारलरक्जितानि स्वणे पुष्पाणि साधकैः ॥ 

इना भकत्तव्या नानारलैश्च पूर्वत् | एकविंशतिरात्रेण राजयुली वशीमवेत् ॥ 
` ज्छाकान्तियुतो वीरौ जायते aan: क्षितौ | प्रवाटघरितैःस्वर्णपुष्पैस्तु वहभियजत् ॥ 
Sea परमेशानीं कुलाचास्कमेण च॒ । ges विविधैश्चैव सप्तादाचच खनिर्चितम् ॥ वस्तस्य वशाः सर्वे वैरिव्गीश्च नाशयेत् | तथा मरकतश्चि्र्वणपुषवदच पूजयेत् ॥ 
प्करविंशतिरालेण नानापुष्पैः करराहुजेत् | विधिवत् तस्य वरद् भैरवी भवति स्थिरम् ॥ 
पञ्मरागमहारलनिर्भितेः स्व्णसंयुतेः | ऊखमेर्ययेचकरं लिसप्ादात् खनिश्चितम् ॥ 
SUT वशाः से वृहरुपतिसमो भवेत् | खुव णरचितैः पुष्पैवंज्ञकेशरवजिंतेः ॥ पकविंशतिरात्ेण मोदयेजगतीमिमाम् | देवा दैत्या वशास्तस्य जायन्ते नाल संशयः ॥ a 
इनीलमयेः equign igen समचेयेत् । एकविंशतिराेण तथा नीलैश्च नीरजेः ॥ धरिणो ताशनायान्ति शेषा azar भवन्ति fe | गोमेदघरितैः पुष्यः सरण पुप्यै्यजेदनु धः ॥ 

Sagas पूर्ववत् परमेश्वरोम् | सप्तादाहूवेरिणे वश्या ध्रातस्तेषु प्रजायते ॥ 
लिसपाहान्म हापापसञ्चयं नाशयेत्ततः ¦ स्वर्णरलमयैः पु्पै्नयैरेव प्रपूज्यते y 

` वदाञश्वमेधदेशकं फालं भवति निश्चितम् | क्रव्यादयस्तदु वश्या हि धवन्त्येव न संशयः ॥ 
वटतः पुष्पैः पूजयेच्क्रसुत्तमम् | सचस्पकादिभिर्धीरख्रौ लोक्यं स्तम्भयेत् क्षणात् ॥ 
पकविंशतिभिवार मदापापहसे मवेत् । निरमाल्यभूतैः Hansa: परमेश्वरीम् ॥ नानारलमयैः स्वणंपुष्यैयेदि शिवां यजेत् | तदा दैवाच सुनयः पन्नगा साक्चसादथः ॥ 
प ay भवन्त्येव लिंसतादान्न संशयः | जन्मकोरिभवं पापं नाशयेन्नाल संशयः ॥ स्वरणवणमयैः पुप्वैवासमेकं प्रपूजयेत् | तदाप्वमेधद्शकफलं भवति सर्वदा ॥ 
स्वणरलानि पुष्पाणि यदिन स्युस्तदा णु | पृवोदितस्ूवपुष्पैश्च पूजा कार्या BATT ॥ ड्यत् पुष्पं यत यत देयं तत महात्मना laa ततैव दातव्यं यातव्यं सुखेच्छया ॥ 
Tas वरूपेण पूजयेचक्रनायिकाम् | केवट योनिपुष्यैस्तु लेलोक्यं रसुतम्भयेद्ध्.शम् ॥ AAT पापानि सप्तजन्मभयान्यपि । ना शयेन्मोदयेत् सर्वान् ससुद्रवलयां धराम् ॥ 
दानीं ore विषुरावोजसाधनम् । शुक्छाम्बरधरो धीर; शुक्छगन्धादिभूषितः ॥ 

एकाल्काररचितः शुक्कमाद्यान्वितः शुचिः | Mat ब्रह्मचारी लु शु्कासनपरिश्रदः ॥ 
पूजयेत् शुक्खपुष्पैर्तु नेवेयेर्धवरैस्तथा | पिष्टकं पायसं दुग्धं अन्नं वहुविधन्तथा ॥ 

दकं चैव नापलसमन्वितम् | HAGA: साधयेद्याग्भवाश्षरम् ॥ वाभवाख्यां Aer वागीशीं संस्मरन् ga: | कपृरधवंां शुभ्रुष्वाभरणभूषिताम् ॥ 

१ 

११५ 
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षोड़श Sea: , AG 

अत्यन्तशुघ्रवसनां वज्रमौक्तिकभूषणाम् | सुक्ताफल्खसुद्भूतजपमालालसत्कराम् Il 

पुर्तकं वरद्ानश्च दध्रतीमभयध्रदाम् | एवं धयात्वा प्रपृज्यैव वागीशीं साधकोत्तमः ॥ 

मूकादिवह्मरन्धरान्तं वतपीयूबवषि णीम् | तस्साज्ञोति श्यी यायेत् ret ऽग्खतरूपिणीम् ॥ 

विभाव्य प्रजपेन्मन्लं पुरश्चरणसंख्यकम् | ततश्च 
नद्यो aren सूर्खोऽति पातकी ॥ । 

शठोऽपि यः पदं स्पघ्रमक्चरं वक्तुमक्षमः | जडे सूर्खोऽतिदर्मेधा vast विनष्टधीः ॥ 

सोऽपि सज्ञायते वाग्मी वाचरूपतिरिवापरः | सतूपर्डितघरारोपजेताऽप्रतिहतध्रभः ॥ 

सत्तकेपदवाक्यार्थशब्दालङ्कारसारवित् | खुकुमारतररूफार इत्ताकङ्कारपू रवकः ॥ 

पदगम्पौर्महाकाचव्यकर्ता सोऽपि प्रजायते | वेदवेदाङ्गवेदान्तसिद्धान्तज्ञानपारगः ॥ 

ज्योतिःशास्त्ेतिदा सादिमोमां सास्मुतिसारवित् | पुराणरखवादादिगाख्डनेकमन्ववित् ॥ 

पातालशास्रविक्ञानभूततन्लाथैतच्ववित् | विचिलचिलकर्मादिशि्पानेकविचक्षणः ॥ 

सर्वभाषारतज्ञानी खमस्तलिपिकर्मवित् | नानाशाखादिशिष्चादिवेत्ता अुवनविधर्.तः ॥ 

सर्ववाङ्मयवेत्ता च सर्वो भुवि जायते || अथ कामकरासक्तः साधको रक्तमन्दिरे ॥ 

रक्तालङ्कारसंयुक्तो THINGS: | रक्तवखराङ्तः सम्यङमध्ये कामकलात्मना ॥ 

रक्तपुष्पैश्च fafa: aaa रक्तसननिभैः | नानोपहारवकिमिः कुङकुमादिभिरचयेत् ॥ ` 

म्ूलादिन्रह्मरन्धरान्त स्फुर दीसिसूवरूपि णीम् | बन्धूकक्खुमाकारकान्तिमूषणभूषिताम् ॥ 

इष्ुकोद्ण्डपुष्पेषुवराभयलसत्कराम् | उरीक्तकान्तिसिन्दूरभाकलिनयनान्विताम् ॥ 

at सञ्चिन्त्य dite: पूजयेत् परमेश्वरीम् | यथोक्तसंख्यं संजप्य कायराजं खसाधकः ॥ १३५ 

चिन्तयेत् परमेशानीं वैरोक्यं मोहयेत् क्षणात् | राजानो वशमायान्ति पन्नगा र्चसाः सुराः ॥ 

कन्दर्पं इव Pay योषितां मानहारकः । मनरिचिन्तितयोषित्तु दासौवद्वशगा भवेत् ॥ 

ag, शिपथगा नारी खरी वाप्यथवाऽसुरीः। विद्याधरी किन्नरी वा यक्षी ATG ASAT ॥ 

प्रचण्डतरभूपारूकन्यका सिद्धकन्यका | ज्वलन्मदन दषप्रे क्यददनोत्त्मानसा ॥ 

क्लिन्ना प्रचकितापाङ्गा विमूढा aafager | निवेदितात्मसवसा बशगा तस्य जायते ॥ १४० 

चलज्ञलेन्दुसङ्काशा बाखाकंकिरणारुणा | चिन्तिता योषितां योनौ क्षोभयति च ततक्षणात् ॥ 

सैव सिन्दूरवणाभा हृदये चिन्तिता सती | सम्भोहोन्मादनारोपचित्ताकषकरी तथा 
॥ 

नियोज्ञिताऽथवा मूधिनि वर्षन्ती रक्तविन्दुभिः | धारणासस्प्रयोगेण करोति वशगं जगत् ॥ 

आकषयेत्तदा शीघ्र" रम्भाश्चापि तिरोक्तमाम् । सतवणीं सिय ध्यात्वा तदीयमदसा ततः ॥ 

तस्या मूधिन स्मरेद्धिदां खवत्पीयूषवषिंणीम् | ध्यायन् सम्मोदय
े्ारीं मदनोत्तत्तमानसाम् ॥ १४५ 

क्षणमालेण बीरेन्द्रख्रे लोक्यं वशमानयेत् | पतत्कामकराध्यानात् पश्चकाम इवापरः ॥ oo 

श्रीं हीं बीं ¢ ततः de क्रमेण परियोजिताः | ara विदध्यात् कामस्तु मन्मथान्तगैतो भवेत् ॥ 

कन्द्पसमस्पूरं कृत्वा कोणगभेगतं ततः | मकरध्वजसन्नन्व सर्वमेतत् GAAP: ॥ 

१२० 
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मीनकेत॒गतं कयात् मोहयेजगतीमिमाम् | वैरोक्यमोदनो नाम शधरयोगोऽयं प्रदर्शितः ॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शक्तिवीजख्य साधनम् | खष्टिसंदारपर्यन्तां शरीरे चिन्तयेत् पराम् ॥ १५० 

 छवत्पीयूषधारामिवंषन्तीं विषदारिणीम् | देमधमाभासमानां विचुल्छतासमध्रभाम् ॥ । 
स्फुरचन्दकलापूणकपाटं वरदाभये | ज्ञानमुद्रा दधतीं साक्चाद्तरूपिणीम् ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्री ेमाैरपचारकैः । पूवं संख्यं sadist नानाचिघ्न' विनाशयेत् ॥ 

` एतस्याः स्मरणाद्वीरो नीखकर्ठत्वमागतः | वैनतेयसमो मन्त विषभारं विनाशयेत् ॥ 
नागा दशंनमत्रेण जडीभवन्ति aT | भतप्र पिशाचांश्च नाशयेन्नाल संशयः ॥ 
Mg Mast सर्वानपस्मारांश्च नाशयेत् | दुटव्याधिग्रहाश्चैव डाकिनीरूपिका गणाः ॥ 
य्षराक्षसवेताटेखिनेव इव gaa | अथवा येन विये यं परिपूर्णां विचिन्त्यते ॥ 
नाभिमणडलदहतूपदमुखमण्डलमध्यगा | पद्चरागमणिर्वच्छा चिन्तनात् साधकस्य च ॥ 
तस्या्टगुणमैश्वयेमचिरात् सम्प्रवत्त॑ते | तन्नामस्मरणान्मन्ली योगिनीनां भवेत् प्रियः ॥ 
Aidan तस्य काये तेन सार्थं Get भवेत्। पुल्वान. धनवान् धोरो aes ध्यास्वा न संशयः ॥ १६ | 
विलिख्य चक्रराजन्तु परिपूणो costa | भ्रयच्छति महादेवी खेचरीसिद्धिमुत्तमाम् ॥ 
चलुश्रशियुताः teat योगिणीनां महोजखाम् | चक्रमेतत् समासाद्य स्थितास्ता नाल संशयः ॥ 
पू्णवि्याजपात् सर्वे वश्या भवन्ति faa | क्षोभयेत् स्वर्गमूर्खोक पातालतखवासिनः ॥ 
्षोभयन्त्येव atta: मदावियाप्रसादतः | वाग्भवात् वाकपतित्वश्च कामात् कामसमो भवेत् ॥ 
शिवत्वं शक्तिबीजेन लिकटे सर्व॑मालमेत् । सर्वसिद्धि्भवत्येव क्रतयस्य जापतः ॥ 

इति ज्ञानानन्द्परमहंसविरचिते कौलावद्धी निर्णये षोडरोहछासः ॥ 

१५५ 
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अथ व्ये च मन्त्राणां शिखां सिद्धिथदायिकाम्। यस्य विज्ञानमालेण क्षिप्र fae प्रसीदति ॥ . | 

मूलरन्भे त॒ या शक्तिभुंजगाकाररूपिणी | तत्र यश्च भूमावर्तोऽपान इत्युच्यते aa: tt | 

नीवार युक्त विधिना क्रूजन्ती सततोत्थिता | गच्छन्ती बह्यरल््रे ऽपि प्रविशन्ती सुवकेतने ॥ 

यातौयातक्रमेणेव कर्यात्तल मनोखयम् | तेन मन्लशिखा जाता सर्वमन्लप्रदी पिका ॥ 

तमभपूर्णय यद्यत् न किचित् प्रतिभासते | शिखादीनास्तथा मन्ला न सिध्यन्ति कदाचन ॥ . ५ 

शिखोपद्ेशः aaa Masa: साधकेन च | विनाऽनेन न सिध्यन्ति कल्यकोरिशतेरपि ॥ । 

चतुर्विधा तु या खष्टिर्यस्या योनौ प्रजायते | पुनः प्रीयते तस्यां कालारन्यादिशिवान्तिका tl 

MAMA परा ह्योषा वन्वसूतस्याः प्रकीत्तिंतः | तस्यास्तु वन्धमावेण तन्नास्ति यन्न साधयेत् ॥ 

अन्यथा जप्यते यस्तु अन्यथा Rea तु यः | नासौ सिध्यति मन्श्च सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥ 

छिन्ना रुद्धाश्च ये मन्ता; कोलितांः सुतम्मिताश्च ये । दग्धाः सन्लासिता दीना मकिनास्तु तिरस्छूताः.॥ 

भेदिता भृमसंयुक्ताः war: सम्पछिंताश्च ये | Tal बालाख्तथा खस्ता" प्रौढा यौवनगविंताः ॥ 

अरिपक्तस्थिता ये च fadtal: qeaatian: | अ 'शकेन विहीनाश्च खण्डशः शत छता; ॥ 

विधिनाऽनेन संयुक्ताः प्रभवन्त्यचिरेण तु | सिद्धिमोक्षमदाः सर्वे साधकेन नियोजिताः ॥ ( 

यदुयदुचचा्यते Aral वर्णरूपं शुभावहम् । तत्तत् सिध्यत्यनायासादइ् योनिसुद्रानिवन्धनात् ॥ । 

दोश्चयित्वा बिधानेन अभिषिच्य सदस्रधा | ततोऽधिकारी तन्तरेऽसिन् भवेत् साधकसत्तमः ॥ १५ 

ब्रह्मदत्यासदसाणि वैकोक्यमपि घातयेत् | नाऽसौ लिप्यति पापेन योनिसुद्रानिवन्धनात् ॥ 

न तस्य पापपुण्येर्तु छतैदेषिने डिप्यते | कृत्वा पापसहस्राणि असंख्यातानि 
सर्वदा ॥ 

दहट्युच्चारमातरेण योनिसुद्रानिवन्धनात् | दु्ठमन्लाश्च सिध्यन्ति मन्वाश्चान्धे तु किं पुनः ॥ 

स्थानस्था बरदा मन्वा ध्यानस्थाश्च फलप्रदाः | स्थानध्यानविनियं्ताः खुसिद्धा अपि वैरिणः tt 

सिध्यन्ति येन तत्ख्थानं कथयामि विशेषतः | सकर निष्कं Get तथा सकलनिष्कलम् ॥ २० 

maths कलातीतं घोद़ास्थानं शिवोऽनवीत् । सकं wae aged विद्धि निष्कलम् ॥ ` 

मानसं AMAA हतस्थं cea नि बिन्दुस्थितं कलां मिन्नं कलातीतं तदृध्वतः॥
 

कलाङ्धश्रखिनी सैव नादशक्तिः शिवोदिता । ag स्थानङ्गता aeat: स्थानस्थाः परिकीत्तिताः ॥ 

देवतां दि सञ्चिन्त्य मन्तजापश्च जायते | ध्यानरथाश्चैव ते मन्त fae aT: साधकेन वा ॥ 

तारसम्पुरितो वापि दुष्टमन्बोऽपि सिध्यति | यख्य यल दद्रा भक्तिर्जायते सततं यदि ॥ २५ 

तस्य सिद्धो भवेन्मन्तो यथोक्तजञपमाततः | अथातः सवेवि्याना foward सिद्धिं कारणम् ॥ 

बाह्यााय्टकुङैः साधं साधकः स्थिरधीः शुचिः | चतुष्पथे aq tat 
at qzqa fares ॥ 

प्रो तभूमौ विदधमूले टं वा राजवेश्मनि | सिन्द्रेण लिखेद् aed fage साध्यद्भितम् ॥ 
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तव सम्पूज्य विधिवत् ae कुखुरसेन च | तर्पयित्वा तदन्तः ca भ्रजपेल्निशिचारतः ॥ 
ततो लक्षप्रमाणेन सिद्धिदा भवन्ति हि | ca} पुण्ये चैव उद्याने वा GUS Il 

आनीय क्लां देवों मूलमन्त्रेण दीक्षयेत् | तत; ूरवोक्तरूपेण aot समाचरेत् ॥ 

धवं ad न सिद्विचनमूलमन््रं लमभ्यसेत् | पीडानां परमं पीठं कामरूपं महाफलम् ॥ 
aa या क्रियते पूजा Beat साधकेन च | विहाय सर्थपीटानि तस्य 22 वकतेच्छिवा ॥ 
ततः Ta SG कामाख्यायोनिभण्डलम् | यज कोटिगणः खार्धमाद्या वसति मर्दिनी ॥ 
यूपं ब्रह्मणो am शस सर्खखवावहम् | यतो ह त मुनयश्चैव भावजाः ॥ 

सर्वेऽप्याविभवन्त्यल तेन aa nage | द्विविधं चैव aqtd गत व्यक्तं सदा पशौ ॥ 

व्यक्तं OF महापुण्यं दुरापं साधकेन वे | व्यक्त' सर्व॑ देवेश कम्यते कुलखन्द्रेः ॥ 

तलापि ल्षमानेन सिद्धिभवति निशितम् | अथवाऽन्यपरकारेण कथ्यते साधनं AAAI 
आनीय दैवीं agnta व्यापकान्तं प्रविन्यसेत् | उपचारैः बोडशभिस्तां सम्पूज्य विधानतः ॥ 

प्रथमं साधकश्च ठो RARE मस्तके | मन्तं विलिख्य यथोक्त पूजयेत् कुकवटमना ॥ 
प्रथमे पीठदेवीञ पूजयेद् गन्धपुष्पकैः | महाभागां ततो मूकदेवीम्रावरणेः सद ॥ 
waa aa संजप्य उड्डीयानं ततो विशेत् । तल पीठे योगनिद्रां पूजयित्वा ततो यजेत् ॥ 
निजेष्टदेवता तव जपेव्टक्षं समादितः । कामरूपं ततो गत्वा aa कात्यायनीं AAT ॥ 

ृज्ञयित्वा ततो देनी जपेव्लक्षं समादिः | ततो जालन्धरे गत्वा पूर्गेशीं Tad यजेत् ॥ 
तवापि nee जप्त्वा मन्लं समादितः | ततः पूणंगिरिं गत्वा यज्ञेचर्डों समाहितः ॥ 
पूजयित्वा cea est । चिन्द्ूरविन्दुपीडे च gravest प्रथमं यजेत् ॥ । 

ठतः श्रान्ते महादेवी ASHER | वं पौठेश्वरी जप्तया पूजयेदिषटदेवताम् ॥ 
पीठे = जप्त्वा रलौ समादितः | संख्यापूर्वं रः पृच्छे न्महादेवी चुखोत्तमम् ॥ 

तवेष्टदेवते वाऽहं STF त्रप । ततः अरणस्य देवेशीं वृणयाद रघुत्तम ॥ 
यद्यं वं 14 वी नः 3 माचरेत् | athe: कुलाचारपरिचर्थापरो भवेत् ॥ 
अथवा सव॑पीेषु य मदिषमदिनीम् | ततः प्रसन्ना भवति सैव कुरवरपरिया ॥ 
तती जप्त्वा Ferra स्व॑सिद्धीश्वरो भवेत् | ततो ध्यात्वा न्यसेदादौ माद्कान्तरसं THA ॥ 

ईवद्धिविधानस्य तेनैव न्यस्य माकम् | अकारादिशचकगारान्तमेकैककमयोगतः ॥ 
याङ्ग पुनः कृत्वा पञ्चधा व्यापकं चरेत् | मद्धादिचरणान्तञ्च तस्मान्मरद्धावसानकम् ॥ 

qa मुना मन्ली भ स्िन्तयत्ततः । ध्यायेत् कालीं मदादैत्ययुद्धरागमदोन्छुखीम् ul 
eat aqnaem च वाण Ae Tey | | वामे शङ्खं तथा चर्म धजुस्तजनमेव च ॥ 

daar महिषे त॒ निषेदुषीम्। पीताम्बरधरां देवों पीनोन्नत कुचद्वयाम् ॥ विभूती 
gers पिदधभूमिखुखावहाम् | एवं धयात्वा मादे av मानसेरूपचारकैः i 
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सप्तदश उदछासः | ११९१ 

पूजये द्विधिवद्धक्या खकीय हदि aga | ततः साऽहं विभाध्याथ पुष्पं fa: far मस्तके Il 

घरश्थापनमारभ्य पीटपूजावसानकम् | कत्वा च पूवेवद्धीरः सद् शिवं यजेत्ततः ॥ 
पूर्वोक्तविधिना चेव ध्यात्वा च परदेवताम् | यन्बमध्ये समावाद्य सूखेन परिकल्पिताम् ॥ 

आहावानादिकं चैव पूर्ववच्च समाचरेत् | सम्पूज्य च महादेवीं पूजयेत्तदनन्तरम् ॥ 

देश्या वामे येत् पश्चात् पूर्वोक्तश्च aa: कलम् | शाक्तं जप्त्वा च गुर्वादीन्. नारदश्च ततो यजेत् ॥ 

sa यजेद् वौं दुर्गायां दीर्घपूर्विंकाम् | दुर्गां च प्रथमा ज्ञेया द्वितीया वरवर्णिनी ॥ 

आर्यां चैव वतीया च चतुर्थी कनकप्रभा । र्तिका पञ्चमी प्रोक्ता षष्ठी चैवाभयधदा ॥ 

काली खुरागशिणी चैव जप्त्वा पूबोदितक्रमात् | आयुधानि दरभ्रोषु यादिभिः क्रमतो यजेत् ॥ 

तराह्मयायाश्च ततः पश्चात् छोकपारांस्ततो विः | तदख्राणि वदि्जप्त्वा तपयिस्ता विधानतः ॥ 

ततः सम्पूजयेद् वी पूर्व पत् साधको ततमः | तैयित्वा महादेवीं मन्लजापं समाचरेत् ॥ 

मातुमेदिषमदिन्याः सङ्ेतं कथयाम्यतः | ङुखाचारस्य संसिद्धये भुक्तिक्तिखसिदये ॥ 

भान्तं वियत् सनयनं stat मदिनी उ दयं । अष्टाक्षरो समाख्याता विद्या महिषमर्दिनी ॥ 

खष्टिस्थितिविनाशानामा दिभू ता सनातनी । न कस्मैचित् प्रवक्तध्या कथिता सिद्धिकारिणी ॥ 

अ्यन्तगुखभक्ताय शुद्धाय खा हि प्राथ्यैते | तदा्टव्ी दातव्या AHS TEA सा चनम् ॥ 
ATMA Aiea Ararat वा जवेत् Gar: | वधूवीजादिकां वापि कवचादां जपेत्तदा ॥ 

सर्वकारेषु AIA कामाया asta खधीः । वाग्भवा्यां जपेत् ता ठ देवीं वाक्यविशुद्धये ॥ 

साधारणी प्राणविद्या हट्छेखा सिद्धिखेचरा | caqqa स्थिता देवी खुरसिद्धिविधायिनो £ ७५ 

विशेषतः कलियुगे मदासिद्ध श्च दायिनी | गुरूणां कुखनाथानां मायापाशविमोचिनी ॥ 

तक्माद्यल्ेन सततं गोक्षव्येयं नवाश्चरी | ase जयेन्मन्लं तद शशं हुनेत्ततः ॥ 

GUAM Sse बोद्धव्यं साधकेन च | यथाशक्ति जपं Heat समाप्याथ स्तुतिं पठेत् ॥ 

जयदेवि जगद्धालि fague लिदेवबते । भक्तेभ्यो वरद देवि मदिषनि नमोऽस्वते ॥ 
रोगविघ्रविनाशाय कुछाचारसश्चद्धये | कराखुवदने श्यामे नमस्ते खरखन्दरि ॥ ८० 

लमक्तप्रसन्नास्ये शङ्करा गवट्ले | रकमांससमाकी णैव दने त्वा ANAT ॥ 

इति स्तवेन संस्तुत्य शेषं पूर्ववदाचरेत् | विसर्जनं विधायाथ प्रयोगश्च ततश्चरेत् ॥ a 
वतद्धिव्या महाविधा न देया यस्य कस्यचित् । यदि भाग्धव गात् SPT GSAT कलीत्तमेः ॥ 

दीक्षिता कृलजाभिस्तु सिद्धिदा सेव नान्यथा । अथातः सम्भवामि दूती वनयम् ॥ 
शाक्तो वा वैष्णवो वापि शैवो वाऽप्यन्यपूजकः | यस्मात् fat भवेत् सिद्धिन्यथा जन्मकोटिभिः ॥ <५ 

rae’ सिद्धिकाभस्तु दूतीयजनमाचरेत् | किं जपन्यासविधिना 
ध्यानूजादिविर्तरः ॥ 

यावद. ती न पूज्यत तावत् सिद्िमवेत् कतः । गन्धनेरूपवान् लवा योनौ IT साधकः ॥ 
इदाभुल खुली भृत्वा Reta भवेत् क्षितौ | Patan लयो देवा बरह्मविष्यमहषवराः ॥ 

ge 
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। तदनन्तफलं कलभं वत्येव न संशयः | युवतीयो निमाख्था 

कः faqagtactaat हनिकां ara योजयेत् | पु्पान्यकार्थमध्ये च उपर्युपरि पूजयेत् ॥ 

ie ध्म ज्ञानञ्च वैराग्यं एेश्वय॑ कमाद्धजेत् | अपूर्वान् पूजयेदेतान् साधकः सिद्धिहेतवे ॥ 

bite _ oe é कौरावलीनिर्णये ॑ 
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„योनिमध्ये यजे्नित्यं चरिडकां कुलदेवत - fi Gare: कुलक्रमात् ॥ शृ त्य का BSAA | aa विद्यां जगद्धा कुरा £0 
— ख मवेत् साधकश्च sg: शिवुटयो aac: | aa या क्रियते पूजा ATT qin’ पुनः ॥ 

5 सर्व॑सिद्धिभवेदयतः ॥ 

तस्पादुत्र योषितां योनौ पूजयेत् साधकोत्तमः | सर्वालङ्कारखंयुक्तो र्कवख्विभूषितः ॥ 

 प्ररमानन्दतो रातौ प्चतच्वेन संयजेत् | खकटपोत्त ध्रकुर्वौ त न्यासादिकं खसा शरः ॥ 
मस्तक्र गजदन्तस्य देमरूप्यादिनिर्मिंतम् | अरघ्यपाते प्रतिष्ठानं कार्य हेतुजखेन च Il al 

4 मण्डूकं पूजयेदादौ सद्र काराग्निसंयुतम् । आधारशक्तिं कर्मच तथानन्तवराहकम् Il 

gata तथा कन्दं नारं age तथा | केशराणि च संपूज्य कर्णिकायां यजेत्ततः ॥ 

Ly 

` आत्वान्तरात्मपरमङ्ानात्मानं करमेण च | पूजयित्वा ततय्यैव TEETA समचयत ॥ Ri a 
Wg ताचारसम्पन्नां गुख्भक्ता द्रव नाम् | सदचुष्ठाननिरतां साचविकीभक्तिखयुताम् ॥ 

` धात् पैशुन्परदितां अमायां भक्तवत्सलाम् | चा वपोष्दार्यदाश्चिण्यकरुणादियुणान्वित मम् ॥ 
। › रूप्रयोवनसम्पच्गं शीरुसौभाग्यशाछिनीम् | मनोग्रद्यीतविश्वासां यदा ag तमागताम् ॥ 

अथवा ततक्ष णायातां मद्नानक्तापिताम् | विलि carer ण रक्तगन्धविभूषिताम् ॥ 

खुगन्धिर्तखुमां सवाभरणराजिताम्। खुधूचैधूपितां तन्वीं दृतीकर्मणि योजय त् ॥ 
एवम्शरतां यजेद्यस्तु भ्रसूनतूिकोपरि | तष्य गाते खकस्पोक्त न्धासजांं विधाय च ॥ eae 

षो इथेखपचारेस्तु पुजयेत् स्थिरमानसः। जप्त्वा च हूनिकाशध्ये प्रसूनैश््च सुगन्धिभिः ॥ 

चन्द्नाशु लकु रकस्त्रोकङ्कमादिभिः | समाकीर्णं सपय पृजयेत् कुखनायिकाम् ॥ 

पूजयित्वा सदा भका स्थिरचित्तः स्थिरेन्दरियः | वडुकं गणपं gat क्ेलपारन्तथेव च ॥ 

| 8 Bo. पूजयत् सिदिदैतवे । Resta; पूजयेन्न ara तख्य मध्यगे ।) 
naga gover sm oat Sete | लिकोणे पूजयित्वा तु वसन्तं मदनं तथा ॥ 

¢ oe SS 2६ तस्याः कखाधरम् | द्क्षपादादिमूधान्तं वाममूर्धादिकन्तथा ॥ 

Peet स रा 9 कामसोमंयोः। श्रद्धा परीतीरतिश्चैव दूतिः कान्तिमनोरमा 

विमा मोदिनी घोरा मदनोन्मादिनी तथा | मोहिनी दीपनी चेव शोषणी चेव शङ्करी ॥ 

रजनी च कमेण व षोड़शी परियव्शेना | षोड़शस्वरखं युका पताः कामकरखा यजेत् ॥ 

- ए BU रतिः भोतिरूतथा श्रतिः | ऋद्धिः सोम्या मरीचिश्च तथो चैरवाश्ुमादखिनी॥ १९५ 
अद्भिर पावनी चेव छाया GIT Away । तथा तुष्टास्ते Sq कलाः सोमस्य Ges ॥ ee 

Se a fee tet TIE | तस्यास्तु मद्नागारे पूजयेद्धगमाखिनीम् ॥ 

+ 
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सप्तदश Sea: | 

वाग्भवं भगशब्दारते at भगिनि चालिकेत् | अंथोदेरि भगान्ते च भगमाङे भगावहे ॥ 

MI भगयोनि ततो भगनिपातनि | सर्व॑भगवशडकरि गगरूपे ततः परम् ॥ 

cakes भगपरान्ते खरूपे सर्वाण्यालिखेत्। भगानि मे ह्यानयान्ते वरदैऽथ समालिखेत् ॥ 

2a सुरेतेऽथ भग fea छिद्रे aa: | छेदय द्रावयाऽमोधे भगवि ततः परम ॥ 

षभः क्लोभयशब्दान्ते सर्वपदं adaa: | सत्वान् भगेभ्वरि ब्रूयात् वाग्भवं Se जमादिकिम् ॥ 

Hos! ates’ पदान्ते हे है fea ततो वदेत् । सबाणि अंगानि मे वशमानय चोदधरेत् ॥ 

वधू ese भुवनेशो ततश्च भगमाछिनि | भगमा नित्याश्च ङेयुतां मचसुद्रेत् ॥ 

भगमालां महाविद्यां पूजयित्वा च साधकः | सर्वानन्दमये मध्ये चक्रराजं समचैयेत् ॥ ' 

ूर्वपक्चिमयोगेन निजविदयं भपूजगरेत् | तलाप्यावाहन नास्ति जीघन्यासं तथैव च ॥ 

विधिवत् पूजनं कृत्वा खलिङ्क तदनन्तरम् | त
ास्व भुवनेशानीं लिपुरायास्यं ततः ॥ 

नमः शिवाय विचयं दशार्णां परिकीर्तिता । अनेन मलना न्ती afeg पूजयेच्छिवम् ॥ 

यजेततत् पुरुषाघोरसयोवामेशसं्ञया | निचत्तिञच प्रतिष्ठां च विद्यां शान्तिन्ततः परम् ॥ 

शान्त्यतीता च संचूज्य षडुज्ञावरणं यजेत् । समत्रविधासु चायं तत्तुकोणे धरपूजयेत् ॥ 

ged धूपादिकं द्रवा निर्विकव्यमनाः खयम् । सवं कंश्चोभणीं सुद्धां Teal योनिं विचाधेत् ॥ 

मध्यमे मध्यगे Hear कनिषठाङ्ग्ठरोधिते | ated दण्डवत् रत्वा मध्यमोपयैनामिके ॥ 

पषा तु परमा Bar स्संक्ोमणी मता | क्षोभयेदथवो मन्त TAEAT TAT ॥ 

अधोमुखं दश्षपाणिं निधायाऽङगष्ठके समे । निःक्षिपेदङ्णलीः सर्वा गजतु्डारतियैथा ॥ 

THEA महामुद्रा कथिता सिद्धिदायिका | उच्रेद्वगमालाञ् द्वाविणोबोजसुचरन ॥ 

अक्षुन्धमनयोयेगि महाचिन्दुः प्रजायते | रजोमयं रजः सक्षात् सम्विदेव न संशयः ॥ 

wala: परमेशानी ssi पुरुष उच्यते | शिवशक्तिसंमायोगो योगे एव नं संशयः ॥ 

शीत्कारो मन्तेरपस्तुं वचनं स्तवनं भवेत् । आलिद्गनश्च कस्तूरी कपू चुभ्बनम्भवेत् ॥ 

नखदन्तक्षतादीनि पु्यभालादिपूजनभ् | कीलादिकं भूपवीयं चमं शिवाचनम् ॥ 

fact तपेणं विद्धि चीर्यपातो विसर्जनम् ।कुरद्रव्येण संशोध्य शिवश्कतिमयो भवेत् ॥ 

diatad Waa हनेद्राह सुखाम्बुजे | कण्डे लिगुणसम्पन्ने ्रीविन्डुनिल्ये पर ॥ 

परापरविभागेन कुलीनो विभ्वपूजितः । विविक्तः कुतूसनपरो जप्यते शख्तव्गः ॥ 

sama Te गहीत्वा द््यमुत्तमम् | aire महादेवीं शक्तय दक्षिणां दत् ॥ 

खवसखराभरणायैश्च शक्तिश्च परितोषयेत् | लिविधं लिपुरायार्न 
कथितं a Bet) 

अतपव महाप्राज्ञो निर्विकल्पः सदा भवेत् । तदा fread: स्तवैः सः रधी । 

निर्विक्षस्पतया गोतय्ञ दोषो न विद्ते । अश्वमेधादियनञादौ वाजिहत्या कथम्भवेत् ॥ 

फट क्षीरं gd चेव मधु मौरेयमेश्चवम् | चैषट
ीभवं धान्यभवं तथा क्रविनिर्भिंतम् ॥ 
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Renter चैव विविधं वस्तुभेदतः | मादक धर्मसंखेदात् वर्ज्यमाहुर्मनीषिणिः॥ 
शानेन eas तत्त॒ महापातकनाशनम् | ब्रह्महत्या ञरापानखणःस्तेयादिपातकान् ॥ 

नाशयेत् पूजना व निर्विकर्पः स मन्त्रवित् | विचारयेत् सदा सवं TAIT खुसाधकः ॥ 
पयः पिवन्तीह दैवा गवां नाश्नन्ति शोणितम् | मीनं न भुञ्जते हन्त विधवा तत् कथं पयः ॥ 

पिवन्ति संसर्गदुष्ट' यथान्यदपि वस्तुषु | जलं जलचर बिद्धि घरपूर्णं समानयेत् ॥ 
स्थापितं तद्वि स्तां ad जीवसमन्वितम् । अनामिषं नास्ति किञ्चित् स्व॑ क्षीरादिकन्तथा ॥ 
शमीडक्े यथा वहिः सदा तिष्ठति नित्यश; | सर्वभूतेषु विज्ञानं तथा ज्ञेयं खुसाधकैः ॥ 
Rathore व ध्रकरो विरच्यते | तत्का" द्यते तेन तथा aaad जगत् ॥ 
पापपुण्यविनिमुं्त जञानमेतदुदाहतम् | यज्ञयुक्तस्य नान्यस्य अन्यथा पातकम्भवेत् ॥ 
AIRS बस्तु सकलं व्जयेव्लवणादिकम् | धर्माधर्मपरिज्ञानात् संस्काराच्च पविलतता ॥ 
विन्रूतलीरजो वापि नलास्थि सक्रढन्तथा | विचारयेन्मन्बवित्तु भ्रान्तिरेव न संशयः ॥ 
GING: परमं द्य देदस्तेन प्रजायते | कथं तदुदूषण" येन प्राप्यते परमम्पदम् ॥ 
ख्यस्य यदु asi विन्दुरित्यमिधीयते | विन्दतु परमं द्रव्यं कायोऽयं शिवरूपकः ॥ 
शिबतसवेन चास्थ्यादिदूषण' नास्ति tet | परथिन्यापस्ततो वायुराकाशं चन्द्रसूर्यकौ ॥ 
पतः स्थूखशरोरन्तु शुक्रशोणितक्तम्भवम् | पितृतख्रीणि जायन्ते मज्ास्थि्लायुरेव च ॥ 
मातृतस्रीणि जायन्ते त्वङ्मां सशोणितानि च | षारुकौषिकमिद् प्रोक्तं शरीर परमर्षिभिः ॥ 
Weare: सवैशुद्धिरिति sar: cada । शरीरं यदि शुद्ध' स्यात्तदा da न दूषणम् ॥ 
सवथा नेव दोषोऽस्ति तथा शुक्रे निश्चितम् । ततः ofa देदस्य कारण केन दूष्यते ॥ 
4 सकर निविकल्पं न दुषणम् । सविकल्पो यदि भवेत् पापभाग्जायते नरः ॥ अन्नं ब्रह्ममयं विद्धि तेन यस्य लु सम्भव; | नानाजोचमयं तत्तु पुरीषं केन दृष्यते ॥ नानाविधा हि सततं देवताः सलिले स्थिता; | तेनोदकेन asd मूलं केन च दूषितम् ॥ 
गोमूलपरानं विग्र गोमयस्य च भक्षणम् | मखे AS च यो दोषो भ्रान्तिरेव न संशयः ॥ 
पवितं सकर चैव वासना Salter भवेत् | ततो विचार्य मिमान साधकस्तर्कशोधितः ॥ 7 मायाूलमिदं सवं ततो जातमिदं जगत् । पृज्यपूनकमेदश्च मिथ्यैव परमार्थतः ॥ 
तस्मात् स्रग्रयल्ेन ज्ञानमार्गेण शोधयेत् | सर्वं ब्रह्ममयं विद्धि सत्तर्केण सुसाधकः ॥ 
ao Sata खज्ञीयाददरव्युत्तमम्। तर्पयित्वा महादेवीं gaat यदक्षिणां ददेत् ॥ तिविधं लिपुरायास्तु कथितं पूजनं महत् । वक्ष्येऽहं स्व॑शाक्तानां दूतीयजनशत्तमम् ॥ 
पीठपूजाविधिं gear पूववत् साधकोत्तमः | Pearcy तत्र शक्तिञ्च पूलंवदपि पूजयेत् ॥ भक्तिभावेन संपूज्य नायिका यथोदिताम् | gate ततस्तख्यां पञ्च कामान सादितः ॥ 
भावा कामं तथा पू वट् खरीञ्च यथाक्रमात् | कामवीज RAT AAI ततः परम् ॥ 
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मकरकेतन चैव मनोभवञ्च उयुतम् | प्रणवादिनमोऽन्त क्रमेण गन्धपुष्पकैः ॥ 

अचेयित्वा चतु दिष्चु पूजयेत्तदनन्तरम् | वटुकं भैरवं चेव दुर्गाच्च क्षेलपाख्कम् ॥ 

तस्या मूध्नि विको णश्च यन्वमाछिख्य साधकः | महाप्रे तासनं मध्ये वाखामेव प्रपूजयेत् ॥ 

MA गणेशं Aart Hares ललारके | Hit भ्र वोस्तथा Seal रसनायां सरस्वतीम् ॥ 

edaga वसन्तश्च मदनं चैव पूजयेत् । सुखे Galas पृष्ठे we वीजानन्तरोदितम् ॥ 

दश्चिणांशं समाध्चित्य आशिरस््चरणावधि | पूज्याः कामकूखास्तस्याः साधकोऽङ्क षु AIT: ॥ 

श्रद्धा प्रीतिरूतथा girs तिश्च तदनन्तरम् | भूतिः कान्तिमेनोज्ञा च विमला मोदिनी तथा ॥ 

मोधा मनोभवकरी saat मोहिनी तथा । दीपनो शोषणी चैव वशङ्करी तथा पुन, ॥ 

रञ्जनी चैव area कलाः स्वरविराज्ञिताः | ततश्चन्धकङाः पूज्या आशिरश्चणावधि ॥ 

पूषा वशा सुमना च रतिः भीतिरतिस्तथा । ऋद्धिश्च सौम्या मसेचिबेहमाया ततः परम् ॥ 
मदिरा शशिनी छाया तथा सम्पूर्णमण्डखा | तुषिस्तथाऽखता चैव पूञ्याश्चन्द्रकखा इमाः ॥ 

पूजयेन्मदनागारे रक्तचन्दनभूषिते | MASA’ प्रोच्य पूनयेत्तदनन्तरम् ॥ 

वारभवं भुवनेशी कमला वाग्भवं ततः | जं saya ततः किलन्ने सवाणीति ततो वदेत् ॥ १६० 

भगानीति ततः पश्चाद्वशमानय तत्परम् | at स्फर वेदिनी वीजं al at च ततः परम् ॥ 

भगमालिन्यै नमः arial पूजयेचक्रमध्यगे | पूनयित्वा ततश्चक्र निजदेवीं ततो यजञेत् ॥ 

विधिवत् पूनयिस्वा च nea: पुष्पैर्तथाऽघ्लतेः । qagraga ana विविधः SORT: ॥ 

विधाय वन्दनं चैव तदुच्छि्" स्वयं हरेत् | अर्य॑ेदुगन्धयुष्पायैः स्वशिवं तदनन्तरम् ॥ 

मूलमन्लं ससुच्चायं प्रणवं भुवनेश्वरम् | नमः शब्दं ततः पश्चात् शिवायेति ततो वदेत् ॥ 

यजेत्तत् पुरुषाघोरसयोवामेश्वरानपि | निच्त्तिश्च प्रतिष्ठां च विद्यां च तदनन्तरम् ॥ 

शान्तिश्च शान्त्यतीतं च षडड्खावरण' ततः। समविद्यासुचायं fait चेव पूजयेत् ॥ 

अवधूतेश्वरी कुव्जा-कामाख्या समया अपि । वज्ञध्वरीकाटिके च तथा दिकसवासिनीम् ॥ 

AAAI EM पूजयेत साधकः | तद्चुज्ां ततो लब्ध्वा TH! IMAI 

ated aa निःश्चिप्य गजदस्ताख्यमुद्रया | प्रजपेत् क्लोभरदितश्चाषटो तरस सकम् ॥ 

शतमष्टोत्तरश्वापि मक्षाभस्थिरमानसखः | जपान्ते ast देव्यै सम a ies 

got मनोभव सुखैः पूजयेत् खचिरं वसेत् । गल्चन्दद्रवं तस्माद्रदीत्वा तपये ats ॥ 

स्तुत्वा प्रदक्षिणीश्चत्य विसजयेदनन्तरम्। विसजंनं विधायाथ शक्तिश्च प ne 

fafaazhani दत्त्वा अन्नपानादिभिरुतथा | एवं यजनमावेण मन्लसििन खशयः ॥ 

अथान्यत् सम्पवध््यामि दूतीयागमयुत्तमम् | CITA दिवसं चूवदेवीश्च विधिवद्गगे ॥ cae 

पूजयित्वा जपेन्मन्बमयुतद्वितयन्तथा | तस्य लक्ष्मीसंहाविद्या मवे वि pel i Ae 

अष्टमीतिथिमासाद्य पक्चयोख्भयोरपि । आमन्तं विधिषद्योनि ततैव योगिनीं Faq ॥ 
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पश्चात् सम्पूज्य देवेशीं मूटमन्वञ्च साधकः | wage दिवाराली जप्त्वा मन्वमनन्यधीः ॥ 

TNS महतीं विद्यां देवीपुव्ो भवेद्भुवि | अथातः सम्प्रवक्ष्यामि भ्रकारान्तरमुत्तमम् ॥ 

योनो सम्पूनयेदुदेवीं सर्वडुःलनिवारिणीम्। भगाव्भगमामन्लप भगे भगवतीं ततः ॥ 
ततो वै wud fate acaeq लक्चषमानतः | द्विलक्षेण महावाग्मी fast महाकविः ॥ 

वेदरक्षेण वेदस्य साधकः पारगो भवेत् | चाक्सिद्धिश्च भवेत्तस्य पञ्चटक्प्रमाणतः ॥ 
रसल्षौभवेत्तस्य अणिमादिशणाष्टकम् | सप्तखक्चेण Aa जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 

अत ऊध्वं न जानामि शिव एव न संशयः ॥ विधिवच्छक्तिमासाद्य साधकः स्थिरमानसः ॥ 

सम्पूज्य faftaga योनौ qe न्यसेत्ततः | राजौ जागरणं Har हविष्याशी जितेन्दियः ॥ 

योनिं स्पृष्टा जपेन्मन्लमेकाकी लक्चमानतः | जायते मन्तसिद्धिस्तु नाल कायां विचारणा ॥ 

सबर॑सिद्धिः करे तस्य सत्यं सत्यं सुनिश्चितम् | अथवा विषुवे चैव मासान्तपक्षयोरपि ॥ 

AAS चतुरदश्यां चन्द्रसर्यध्रदे तथा । श्मशाने वा यथाशक्तया गुरोवां शिवसन्निधौ ॥ | 

खतामानीय यज्ञेन योनौ चक्रं यथाविधि | aay catia कङ्कमागुख्चन्दनैः ॥ 

areas परङिलत्तस्यामावाय परमेश्वरीम् । सम्पूज्य विधिवद्धक्तया साध्रकः स्थिरमानसः ॥ २२० 

 जपेन्मन्तं द्वारालौ योषितां योनिदेशतः | wana aged वा दशभिर्दोममाचरेत् ॥ 
पूजाञ्च विधिवत् रत्वा यथाविभव विस्तर; | परितोष्य शुरू" पश्चान्मन्लसिद्धिश्च जायते ॥ 

महावा्मी भवेत् सोऽपि धनवान् राजवल्मः | लक्च्मीरतस्य सदा AZ वाण TH खनिरश्चितम् ॥ 
श्वि शक्रसमो वीरो जीवन्मुक्तः जायते | अथवान्यभकारेण दूतीयजनमुत्तमम् ॥ 
तल at स्थापयेदुदृतीं पूजयेच यथाविधि । वखालङ्करणं चैव द्वा तस्यै यथोचितम् ॥ Ea 
धूपयित्वा रक्तवस्लं दूतीं कयात्. Gearon | पद्म भूमौ समालिख्य षय्करोणान्तगेतं fred ॥ 
तस्योपरि गतां नारीं निर्जने भूषणान्विताम् | ततस्तां गन्धपुष्पायै्नानोपदहारविरूतरैः ॥ 
देवीरूपेण सम्भाव्य पूजयेततां यथाविथि | तस्या Ma न्थसेन्मन्तं पञ्चवाणान् करमेण F ॥ 
खकल्पोक्तकमेणेव न्यासजाखं प्रविन्यसेत् । दीक्षयित्वा तनमूखेन देवोजुद्ध प चजेत्ततः ॥ 

Atel वा पूजयदुदेवी यसाह्योनिमयी शिवां | योनौ कामेश्वरीं चैव नाभौ वज वसी ततः॥ =. <^ 

दढर्तनम्ेषु पूजयेत् परदेवताम् । योनि खदाऽश्चतां Heat जवेद्धियां ततः पराम् ॥ 
Sata जयं रत्वा सवसिद्धीश्वरो भवेत् । शक्तिमानीय विधिवत् पूजयेदुयोनिमण्डरे ॥ 
सपूज्य निजदेवीञ्च सायुधां सपरिकराम् | भगिनीं भगजिहाश्च भगास्यां भगमालिनीम्. ॥ 

भगदन्तां मगाक्षोञ्च भगव्णीं भगत्वचाम् | भगस्तनीं args Eat भगसरधिं गीम्. ॥ i | 
भो सवती तस्याः सम्पूज्य भगमाल्या | वाग्भवं कामवीज कमल वीजमेन च ॥ ५५ 
ovis डयुताश्च नमोऽन्तिकाः | पूजयित्वा ततः व re: ॥ 

त्वा सैसिद्धिपरायणः | सर्वशाच्ार्थवेत्ता च सर्वगः सववित् TH ॥ 

२१५ 
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हदानीं कथ्यते इूतीयागस्य दिखा फम् | योषितां योनिमास्थाय सर्वसिद्धिनं संशयः ॥ 
एतत् चूजनमम्बायाः सयैतन्वेषु गोपितम् । इत्थं पूजाविधिं छृत्वा सवंसखिद्धियुतो भवेत् ॥ 
लभते विमलां वाणीं कचीनामश्रगीभेवेत् । रेश्चयमतुक प्राप्य वशीकर्याज्ञगत्तयम् ॥ २8० 
सिद्धगन्धवदेवेश्च किन्नर दानवैरुतथा | राक्षसे मचजेनित्यं पूज्यो भवति साधकः ॥ 
सवषां वल्लभः सोऽपि योगिनीनां TSU: | अन्ते च रमते Bort साक्षात् स्मरहरोपमः ॥ ̀  
चन्दनागुरगन्धा्ैकंताः सम्पूज्य aaa: | सवंपापविनिमुंक्तो रमेत् कस्पायुतं सुचि ॥ 
वखरालङ्कारभास्येश्च तोषयेद् यदि कामिनीम् | अतुलां श्रियमाप्नोति स गच्छेत् पावंतोपदम् ॥ 
मत्स्यमांसदधिक्षोद्र पिषक्षैः पाथसादिभिः | भोजयेद् युवतों यस्तु स भवेत् पृथिवीपतिः ॥ १४५ 

कायेन मनसा वाचा Graal यश्च तोषयेत् | स भवेत् साधकश्च षठो मातुणाश्च भवेत् प्रियः ॥ 

वालिकं यदि पश्येच्च निजने च दिगम्बरीम् | तदा तद् प्रपूज्येत देवौ ध्यात्वा यथाविधि ॥ 
स च सबेप्रियो भूत्वा वाग्मी पएककविभवेत् | एतत्तु सर्वभूताना तन्ल्ाणां गोपितं afer ॥ 

ज्ञात्वा गुरुखुखात् सर्वं शिवतुल्यो भवेन्नरः | निरविंकब्पस्तु मन्वज्ञो wag वे साधकः सद्ा ॥ 
काम्यं नेमिक्तिकं ज्ञात्वा चण्डिकां परिपूनयेत् | दीक्चितरूयाऽधिकारोऽज् नान्यर्यैव कदाचन ॥ = २५० 
अथ सवे जप्तव्यं अषटोत्तरसहखकम् | अद्तलयसंयोगात् दुष्टमन्लोऽपि सिध्यति ॥ 
षं भूतलिपिश्छैव हव्छेखा मोदिनीवयम् | aaa पुरीकृत्य यो मन्तं भजतेऽचिरात्॥ 
क्रमोतक्रमाच्छतावृच्या तस्य सिद्धो HAs: ॥ पञ्चहस्वा सन्धिव्णा व्योमेराग्निजिकन्धरा ॥ 
अन्त्यमाधं द्ितीयञ्च चतुर्थं मध्यमं क्रमात् । पञ्च वग्षिराणि ख्युवान्तं श्वेतेन्दुभिः सह ॥ 
दषा भूतकिपिः प्रोक्ता द्विचत्वारिंशद्षरः | पुरश्चर्यादिभिर्मन्लो यदि सिद्धो भवेन्न fe ॥ २५५ 
उपायार्तल Aten: सप्त शङ्करभाषिताः । द्रावणं बोधन वश्य पीडनं पोषशोषणम् ॥ 

ददनान्तं कमात् छुर्यात्ततः सिद्धो भवेद् भर वम् । वारणेनैव वीजेन ध्रथनं HIATT II 
तन्मन््यन्वमाखिस्य शिहकपूरकुडकुमेः | उषीर्रोचनाख्याभिमन्वं संश्रथितं छित् ॥ 
क्षाराज्यमधुतोयानां मधे तं छिखितं क्षिपेत् | पूजनाज्ञपनाद्धोमाङ् द्वावितः सिद्धिदो sa: ॥ 
द्रावितोऽपि न सिद्धश्चेद्योधनं तस्य कारयेत् | सारसखतेन वीजेन सम्पुटीकृत्य तं जपेत् ॥ २६० 

od रते न सिद्धिषचेदवशीकर्यात्ततः परम् । आरक्तचन्दनं कुष्ट' हरिष्रा मदनं शिखा ॥ 
पतेस्तु मन्तमालिस्य asad सुशोभने | ध्वायै कण्ठे न चेत् fafa: पीडनं तस्य कारयेत् ॥ 
अधघरोत्तरथोगेन पादानि परिजव्यते | धयाधेतत देवतां तद्वत्तदधोत्तररूषिणीम् ॥ 

विद्यामादौ च दुग्धेन छिखित्वाऽऽनम्य चाड्व्रिणा | तथाभूतेन मन्तरेण होमं का (1 
पीडितो ललज्ञयाऽऽविष्ः सिद्धः स्यादथ पोषयेत् । बालायाखितयं बीजमायन्ते स ५ | pe 
गोक्षीरमधुना लिख्य विद्यां पाणौ विधारयेत् | पोषितोऽयं भवेत् सिद्धो न चत् व fs as 

द्वाभ्याञ्च ायुवीजाभ्यां aed कुर्वादिदभिंतम् | एषा frat गरे धायां लिखिता शवभ 

शोषितोऽपि न सिद्धश्चेददनीयो ऽग्निवीजतः | आग्नेयेन त॒ बीजेन sae 
आयन्तमध soda योजयेदादकर्मणि । व्रहमृकतस्य aa araatised लार त । २७० 
धारणात् BUA तु ततः सिद्धो भवेन्मुः | एवं क्रमेण gaia तन विना ॥ 
अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि मन्लसिद्धे रतु कारणम् | मन्वसिद्धिभवेद्येन 
शिवशिखिसितभायु' पञ्चमान्त्यरुवराख्य ' द्वितयमिदमपूल वा 
क्षणमपि लमणोनां मण्डलान्तर्विभा् श्वपयति रहः THUS जायते सः ॥ 



कथयति कविराजेरपद' सुकाव्यम् a ee रमणीनां चित्तचौरश्चिरायुः 
योनौ € ॐ [तर = ; ae # 1 विदित शुर्कुखान्तर्वाहयवर्मा विधि चणान् खुत्तदोषादि दुघान् | 

म 
४ ५ 

। इलपथमनुसन्धायामितावां भूमौ Wagar साधयेत् शान्तचेताः | पुष्पै जननि ^ ~ ‡ ee ae 
४0 प भस स्तव परिकरजाछर्योनिचक्रं प्रपूज्य | 
तनं लो * स्वयमपि रचिताङ्कः क्षोभरूयो गिनीनाम् ॥ 

° | तर् र्ः 3 oT qe; रेः कुरुपतिकलनाथरूतदद्यं योजयित्वा मनजप रनाय: शापभ्रष्टः GEA: । ५ =, त॒ विख Izy zy दर्यः जननि तव कानां कोविद्; कामरूपः autre Wa योजयेत्तद्वहि्यः ॥ 
: दितचित्तः संलिखेत्तां विधारे विगतभय विवाद्धवान्तजालः STN सतव तिषा ॥ | परिजनितवपु स Wet सखविज्ञो मो्षचर्याधिपः सः | मद्नमदवनुनां AMICI शक्त तरच कठिनवीजं Hatt तदन्तः ॥ यदि जपति त सथः उरनगरगतिर्तैः सिद्धवरगै; स पूज्यः | शिवश्रगमदषृष्वीशक्तियुकतं खसिद्ध. रिह्रचतुरास्यरूवस्वभूतिध्रूतम् ॥ eg लीतामाभिपतिदधि वाचां श्रीपतिः सावभौम; | नाधः 

भिणीं योजयित्वा 
cakes azar चिन्त्यते चौ a यवि नारः क्षोभिणी योजयित्वा ॥ 

` मदनमदतखाधः शक्तिवीजं नियोज्य eae युवतिङ्गखान्तः tang त् 
नयना र दरिरूपो कामरूपः Bac: ॥ भिद् -सभजलकनिषेकात् खण्डितान्ताघतापः I शिवशरगुमदमल a ie भजति यदि शुरूणां ange faa ॥ निधिपतिरपि न घ्राणमेव चिः SENT यदि मवति तदेतन्सुख्यमुर्वो पतित्वम् | वरणरणविवज ATR विवञ्यं तदुपरि ang" a या खक मनु वराणां सुख्यदानेकदक्षः स त निरि धर्म॑" वादिराजं स्व," SUITE i | acta मानं वक्तमीशो Wea तव समरनय युक्त" वीजमन्यद्धवान्याः ॥ 

SP Sih नतराज महेशः किमिह कमखजन्मा जन्मधारासदस्; | 
sata य aot a Set भजति जननि युष्मत्पादपद्योत्यमक्तया ॥ 

casita परपुमाल + चापिकारेन स्ख वपुरन््यं तस्य काचित् कदाचित् | ध a पशोवां लिखितमपि PAIS MA कस्मादकस्मात् ॥ ख्मररिषु gem ae a परमप ; सर्वसौभाग्य भोगैः L 
अनरुपर विभागे BSCS aah ate fagsarenaa LATTA ॥ + विकरदष्टरासोत्करं वीजयुक्तम् | दि जयति समस्त Tete तिजगति किमिहास्ते कको शम्यं कथञ्चित् ॥ i पटितमपूलं सवमेवाचमध्येमचुरपरमवाच्य तस्य मध्यरूपम् । भजति यदि चिद्ानन्दश्वक्कवरोऽसौ विपिन सुचि च मध्ये stants मां मनुष्यः ॥ इति कानानन् Ta SS कोलाबली निर्णये सप्तदशोदासः ॥ 

30% 
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‘ अष्टादश उल्लासः | ९१६ 

अष्टादय SATS: 

अथ वक्ष्ये सिद्धिचिह' साधकस्य यथा भवेत् | अकस्मात् खंकमेदगन्धं YET कमस्य वा ॥ 

सदा वा प्रियसम्भाष्यं छभ्यते योषितामपि | स्परे इषं गजाश्वं वा यद्धाऽऽरोहति साधकः ॥ ` 

सिद्धमन्लो भवेत् सोऽपि नाव कार्या विचारणा | स्वप वा जायते atlegara: सम्मिङनं निशि ॥ 

गजादिशेकभ्णङ्कषु विहारो राजद्शंनम् | राज्ञान्तथाङ्खनान्च दशनं नृत्यगीतयोः ॥ 

सौधगेह तथा aay प्रासाद मनोहरम् | रथं वा तरणिं वापि aw ष्वावायेत्तु यः ॥ & 

सम्यकसिदधिर्भवेत्तस्य शिवः सोऽपि न संशयः | sama प्रतिमां चैव राजानं रुधिरन्तथा ॥ 

रुधिरारेपनं arg मदिरारेपनन्तथा | मदिरालोकनं मांसं fed वा चारुहासिनीम् ॥ 

खरीभिवां वेष्टितो यस्तु स्वे भवति साधकः | मन्तसिद्धिभेवेत्तस्य सत्यमेव न संशयः ॥ 

गोमांसं वापि चान्यस्य भक्षयेदुयोऽपि मांसकम् | oat भक्षयेदवाऽपि सपरयेदधा कदा चन ॥ 

देवतानरगन्धर्वनारीणां दर्शनं भवेत् | चरगोरुणितम्बाया वक्षोजसुखपड्जम् ॥ । १० 

तेषां लु फर चैव परंगर्वादिक गुरुम् | तेषां रसादः स्ने द वात्सल्यं भरियदशनम् ॥ 

fafafad’ ufa wa यदि न aaa मनः | यदि भाग्यवशाश्चौव कुलद्रष्िस्त जायते ॥ 

aanied भवेत्तस्य सर्वसिद्धिः करे स्थिता । warded चेव भक्षणं दशेनन्तथा ॥ 

अगम्यागमनं चैव गुरोः सन्दश्वनन्तथा | परमान्नमक्षणश्च शोणितञ्च विशेषतः ॥ 

दिव्यान वापि wat च सिद्धो भवति साधकः | साधकः द्वव्यरुपञ्च देवतां वा प्रणश्यति ॥ ९५ 

eat वा फलकं चापि seat चापि gaara | सिद्धिद्न्यं शवं चैव वसखनाभरणादिकम् ॥ 

रक्तमाल्यं caged सभ प्रा्नोति साधकः | सिद्धः सोऽपि मवेत् aed संशयो नास्ति निश्चितम् ॥ 

गजं वा तुरगं वापि शिवलिङ्ग पश्यति | पीठादिगमनं तल देवतादृशेनन्तथा ॥ 

उद्यानं काननं वापि भूदैवयतिद्शनम् | areal भिक्षुकं चैव फलादीनन्त खोद्टुपम् ॥ 

पश्ुपक्षिफलादीनां विश्वासः Grade: | मनसा भाविते कार्ये शडस्वादिध्वनिरुत्सवः॥ Re 

वेणवोणारवं गीतं चिचितद्शनन्तथा | अज्ञातजनसम्बादौ नषटदरव्योदयन्तथा ॥ | 

अकस्माद्धावसिद्धिर्तु अरक्षितजनस्त॒तिः । क्षद्रस्य महती IST कृती च SAAT ॥ 

अद्र्टणाखविज्ञानं तेजसी जनवल्लभः | मन्ललाभस्तथा स्वप्न TST दितुस्तथा ॥ 

पल्ञीनां साधकानाश्च उतकरोत्कयदर्शनम् | अखगन्धिः सुगन्धिश्च श्रद्धा पुष्पो्धवस्तथा Ure 

eat चैव पुरश्चारी पुरश्चरणकर्भणि । इति विज्ञाय Tea प्रयोगश्च समाचरेत् ॥ ar: 

भथ निन्यानि वक्यामि विद्यानथैकराणि च । छष्णवर्णभयं स्वभे ग्रहारख्तेन मेलनम् ॥ 

Aad परनारीमिर्विनाशो मरणन्तथा | राज्यदषोभवहिवायुजन्तमिर्वधवशैनम् + 

गुरोराक्षेपसम्पत्तिजेन्तूनां व्याधिसाधनप् | अन्यमन्तारन श्रद्धा स्वदेवाचननिन्दनम् ॥ 



0. | कोछावटीनि्णये ) 

असिद्धाथकुरे तल सिद्धार्थजपमाचरेत् | गणेशं वटुकं पश्चात् BAR योगिनीस्तथा ॥ 

। प्रूजयेद्राविसमये विं चैव सदाऽ्पयेत्। कमार वटुकं भद्र छच््ीं सचा ख्नायकम् ॥ 

Saat पक्षेतेशं योगिनीं योगिभिः सह । पूजयित्वा विधंनिन विं पञ्चान्नवेदयेत् ॥ 
8 सिद्धो भवेन्मन्तो निर्विघ्नेन खुनिश्चितम् ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि काम्यभ्रयोगसुन्तमम् ॥ 

4} Hes 

| ` रजोऽवस्थां समालोक्य तन्मुखे स्वे्टदेवताम् । पूजयित्वा मदारालौ विदिनं शरजपेन्मयम् ॥ 
Batten चैव लभते साधकोत्तमः | वेतारपादुकासिदि' खड् गसिदधिन्तथैव च ॥ 
Uh et तिलकं चैव भपनोति क्षोभव जितः । कलागारं पुष्पिताया get यो जपते नरः ॥ 
ek: अयुतेकपरमाणेन साधकः स्थिरमानसः | Ras TANIA स त विद्यानिधिभवेत् ॥ । 
Seat: भ्रारुताश्चैव छौकिका वैदिकार्तथा | वशमायान्ति ते सर्वे साधकस्य न चान्यथा ॥ 

। अथवा मुक्तकेशश्च मुवि युक्ता Teas | प्रजप्य चाऽयुतं aa एतदैव फलं लभेत् ॥ 
नन्नां परतां पश्यन् अयुतं यस्तु साधकः | प्रजपेद् यो भवेत् सद्यो विद्याया वल्लभः स्वयम् Il 

` तस्य दशंनमालेण वादिनः ऊुरठतां गताः | गयपद्यमयी वाणी सभायां ठस्य जायते ॥ 

तस्य वाक्यपरिचयाजडोभवन्ति वाग्मिनः | तन्नाम्ना खंधियः सर्वे प्रणमन्ति सुद्ान्विताः ॥ 
हविभुक्तऽथवा पूवक्रमेणेव फल aq | अथवा धनकामस्तु महदै्वर्यकासुकः ॥ 

ब्रहस्पतिसमो यस्तु भवितु कामयेन्नरः | अष्रोत्तरशतं जप्त्वा कुकमामन्व तत्ववित् ॥ ` 
«Rad यः करोत्येव स त॒ स्वफलं रमेत् | अथवा हस्तमोरोप्य स्थिरधीः पूतमानसः ॥ 

^ कवित्वं लभते सोऽपि अग्तत्वश्च गच्छति । पृथ्वीखतुमतीं वीक्ष्य Gee’ यदि नित्यशः ॥ 
¦ तदा वावी खसिद्धान्ते ततः ्ितितर विशेत् ॥ महाचीनक्रमे देवीं ध्यत्वा देवीं प्रपूजयेत् ॥ 

तदुदुमोद्धवपुष्पेण पूजयेद्धक्तिभावतः | स भवेत् करेदेवश्च खद्ुमगतः शुचिः ॥ 
ब्रह्मतरोमूलपदम देवीं ध्यात्वा यथाविधि | तत्खधाधारसारेण तर्धयेन्मातरकानने ॥ 
qaget तथा fel खञ्जनं शिखरन्तथा | चारं शविविभ्वश्च तिरपुष्पं ANAT ॥ 

। लिखतं वीक्ष्य seat चं शतशो; शुभावतेंः | चुप्रसोदं Baa: खलोचन खदास्यकम् ॥ 
i Gat Gat गन्धं Git GaAs च | लभते च dodged साधकः स्थिरमानसः ॥ 

महाचौनदुभरुतो वैधितेने च यत फम् । तस्यापि घोडा रीन कलं नार्दन्ति ते शवाः ॥ 

ee सतीयदधवेशनम् | खतीरतेघु जेतव्य महापातकमुक्तये ॥ | 
धनार्थो TA Tats समीगमे | रतां भवि सथुतसायं स्व शुक्र साधकोत्तमः ॥ 
awed भ्रजपेनभन्लं धमकामार्थसिद्धे | इति ante तारा TAHA ॥ 
शख्वायकरमे्ेव faye Shag haat | महाचीनकरमेणैव कालिका फरंदायिणी ॥ 
सप्तसप्ततिभेदा at श्रीविद्या कथितां भुवि | areca संमता ज्ञेया यप्तसाधनसाधने ॥ 
चत्तारिंशत् THT या भैरवौ विदिता भूवि । तास व कमता जेया शप्तसाधनसाधने ॥ 
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या या चिद्या महाचश्डास्तासामेवं विधिमेतः | महाचीनक्रमेणैव छिन्नमस्ता तु सिद्धिदा ॥ 

सां याङ्चण्डिका frarearat चैवं विधिः स्तः | यथा कारी तथा तारा यथा बाला तंथोन्मुखी ॥६* 

यथा कालो तथा दुर्गां यथा र्गा तथा जरा । यथाऽसौ fager बाला तथा fagrazat ॥ 

Sat च तथा ज्ञेया मर्दिनी च तथा परा | अन्या या या महाविद्या तथा भवति निश्चितम् ॥ 

aed ara पृथग्भावात् साधनेनैकतां भजेत् | पतततन्तश्च मन्वश्च पुतेभ्योऽपि न दशयेत् ॥ 

अन्यथा प्रोततराजस्य भवनं थाति निश्चितम् | अथातः ख्प्रवक्ष्यामि काम्यसाधनसुत्तमम्॥ ` 

संयोज्य मूलभन्लान्ते क्रमोतक्तमेण मातृकाम्। आमन्तयेत्ततः पश्चात् पञ्चविंशतिसंख्यया ॥ , ६५ 

Mata जल धीरो भावयेन्माृकाल]म [यम् । तदम्बुपानतो मन्ती वाग्मी दरुतं कविभवेत् ॥ ` 

विमासान्नाऽत्र सन्देहः षण्मासात् वाकपतिरभवेत् | काम्यकत्ता महावाग्मी भवेत् श्रू तिधरो नरः ॥ ` 

ASAT स्व॑मन्वाणां पारगो विश्वपूजितः। स्व्॑ञतां लसेद्धीरो नाल कायां विचारणा tt 

दिवर्षादष्टसिचिश्च facta शिवो भवेत् । प्रदीपकलिकाकारं जिह्वायां सूलमन्लकम् ॥ 

देवतां aang विभाष्य यो जपेन्धनुम् | विभांसाध्व॑तो मन्त TIT फलमासयात् ॥ =, ७° 

तत्तत्प्रका्मेवेन तत्ततूफलमव।्र यात्। Mats दि जपव्यमषटोत्तरसहस्कम् ॥ । 

मथवाऽन्यपकारन्तु वक्ष्यमि तन्तवर्मना । वलिदानादिकः स्वं विधो पूवव युधः ॥ 
प्मशानालयमागत्य सुक्तकेशो दिगम्बर; | जपेदयुतंसडस्यनतु सर्वकामाथसिदधये ॥ 

महाचीनदुमरतामलज्ञामिर्विप्रपुलकम् | gaa’ देवीमभ्यच्ये श्मशाने साधकोत्तमः ॥ 

तदा राज्यमवाप्नोति यदि. ख न पलायितः | ख्वगावरुधिराक्तेश्च विल्व पतैः सदस्रशः ॥ 

शमशानेऽभ्यच्यं देवीन्तु वागीशसमतां व्रजेत् | श्मशानशयनो वीरः; शबासनगतः शुचिः ॥ 

भसत् प्रजपेनमन्तं सवसिद्धिमवेन्ततः | कविर्वाग्मी धनी दक्षः सर्वयोषित्भियः खुल ॥ 
जायते नाल सन्देदश्चणडिकासाधकः रुवथम् । क्षद्रविर्चौरभूतानि देवीः ध्यात्वा विनाशयेत् ॥ 

नाभिमालजरे स्थित्वा देवीमकगतां स्मरन् ! अषठात्तरशतं जप्तवा साधको खमते श्रियम् ॥ 

रेतोयुकतेन पुष्पेण अकेस्येह सदखशः । परमशानेऽभ्यचय ata सर्वसिदिन्तु विन्दति ॥ 
धनवान् ASAT वाग्मी सर्षयोषितप्रियो भवेत् | gurl स्यान्ा् सन्देहो महाकाल्वचो यथा ॥ च 

च्छन् योतंशागनेषिष्मयेत्न्वंकगेव्पमप्रम। रक्तचन्दनदिग्धाद्गीं LIGNITE ॥ : 

ase tat gaa जवापुष्यै।वे्ेषतः | मन्तं प्रोच्चास्येत्तल ने गवेगे श fo 0 7 Il 

कुण्डगोलो वैः GA: caaegpata च । पूजयिटया aa दे यो न mee 
aa गत्वा लभेत् सिद्धि च दि tag aaa | अष्ठन्याञ्च aaqexat पूजयित्वा qatar tl ८५4 

Wed दरवा ततः पश्चात् जवापुपञ्च वर्वराम्। चन्दनश्चाऽककःखमं तथा SS URES ॥ 

wed gear विषेण दैवामर्कीगतां स्मरन् । अष्ोत्तरशतं ज्ञाप्यं यावज्ोवनसस्यया ॥ 

आ्षासिद्धिमवाप्नोति सस्यं सत्यं न संशयः । प्रातः खरानरतो मन्बी नित्यषष्टोत्तरं शतम् ॥ 

१६ 

७५ 

go 
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 जपेत्तस्याऽऽशु सिध्यन्ति धनधान्यादिसम्पद्; | अनेन विधिना मन्ली प्रदश्यु ्रि पून. जयेत् ॥ 

अथोच्यते पदाघातं देष्यास्तन्वविधानतः | ख्वकल्योक्तं विधाया ऽथ साधको विजितेन्द्रियः ॥ 

सवद्रव्यसमायुक्तो दैवताध्यानततुपरः | विवादे seas वा यत्किञ्चित् साधने ॥ 
तवादो चक्रमाटिख्य सिन्दूररजसाऽ०प्टृतम् | Tat प्रपूनयेद गेहे स्थित्वा पद्ात्मिकां पराम् ॥ 
जप्त्वाऽयुतप्रमाणेन aut चामन्तयेत्ततः | एहि मातजंगद्धालि सञ्चारे चरणाकुरे ॥ 

शभाशुभमये रावे कथयस्व जगत्पते | एवं निमन्लयित्वा ठु सप्तवारान् TAA ॥ 
| भक्तिभावेन सम्पूज्य दत्त्वा च वटिसुत्तमम् | ततो वीक्षेच्चक्रराजं साधकः स्थिरमानसः ॥ 

पदाघातं समालोक्य ज्ञातव्यं तच्छुभाशुभम्। साधकाभिमूखलं fas’ उभयोयदिं चैकतः ॥ 

सव्यस्य दक्षिणस्यापि शुभं भवति निश्चितम् । विपरीतफरं द्ाद्विपरीते खनिश्चितम् ॥ 

पदमध्ये शुभा tar शुभदा शुभयोगतः | विपरीतफङ तत्तु विपरीतश्च निश्चितम् ॥ 
Bk AHS भोक्त दीर्घं chinese | अथातः पादुकामन्वं कथयामि समासतः ॥ 
West पूजयाम्यथ आदयन्तमर्डितां वदेत् | सर्वभूते महाशक्तिः oat ar feat यतः ॥ १५५४ 

अतस्तौ चरणौ gen aaa भूतिमिच्छता | आयन्तरदिता दैवी पाढुकादिस्वरूपिणी ॥ 
योषितां योनिमारथाय सव॑सिद्धिरदायिनी | raed महाविद्या न प्रकाश्या कदाचन ॥ 

संहारक्रमयोगेन देवी संहाररूपिणी | खष्िकमेण देवेशी महाखष्टिपवत्तिनी ॥ 

स्थितिक्रमेण सा देवी स्थितितत्त्वप्रवसतिनी | बह्मविष्णुस्वरूपा सा महादेवस्वरूपिणी ॥ 
are मघुमतोसद्धिः संहारकरमयोगतः | अन्ते चेतरेण सिद्धिः; eareBa गन्धर्थयोनयः ॥ ९ 

समुदाये महामोश्च ददाति परमा कला | पादुका परमा विद्या सघराक्चरसमन्विता ॥ 
पतां विना महाविद्या नैव सवेफलयद्ा । कथितेयं महाविद्या acne गोप्या सदैव दि ॥ 
खोक स्नेदादिद्ानों त कथितञ्च खदुरुभम् | पतत्तन्तश्च wea प्रयोगश्च तथा परम् ॥ 
अतिभक्ताय gata प्राणदाय न ata 1 अन्यथा प्रेतराजस्य भवनं याति निश्चितम् ॥ 

इति जञानानन्द् परमहंसविरचिते कौरावदी निर्णये अ्टाद्शोह्ासः ॥ 
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अथातः सम्रवक्यामि षयुकम विधिमुत्तमम् । शान्तिवश्यरतम्भनानि विद्धे = ततः ॥ 

मारणं HATER तेषां लक्चषणसुच्यते | रोगरुत्या प्रहादीनां निरासः शान्तिरीरिता ॥ 

वश्यं जनानां सर्वषां विधेयत्वमुद्ाहृतम् | भ्दृत्तियोधः सर्वेषां स्तम्भनं तदुदाहृतम् ॥ 

fava दे षजननं मिथो विद्धे षणं मतम् । सद्धियासिद्धिकालादीन् ज्ञात्वा कमांणि साधयेत् | 

पूर्ोक्तवलिमन्तेण वकि दयाञ्चतुष्पये | रालावेव भ्रयोगोदौ शिवायै च सुसिद्धये ॥ 

दिकाख्देवतादीच शास्वा कर्माणि साधयेत् | जलं शान्तिविधौ शस्तं व्ये बहिरुदीरितः ॥ 

स्तम्मने पृथिवी शस्ता विद्धे व्योम कीर्तितम् | उच्राटने रुष्टो वायुभ^योऽनिनरमारणे मतः ॥ 

ease वियन् मरत् कृष्णो रक्तोऽग्निविशद्ं पयः | पीता.भूमिः TEs रूपमेतदुदौरितम् ॥ 

शं दिवस्तत् षडविनदुलाअछ्ितं मातरिप्वनः | लिकोणं सस्तिकोपेतं बहे रेनडसंयुतम् | 
अम्भोजमम्भसो YATE सवज्रकम् | तत्तदुभूतसमाभानि मण्डलानि FETA: ॥ 

वणः स्वैरञजितान्याहुः स्वर्वनामाध्रताम्यपि | शन्दस्पशैरूपरसगन्धा भूता, स्ताः ॥ 

भूतानामुदयं दयोरपि बुधः संरक्षथेत् पक्वो 

सुत्ाधो वसुधोदयं निशितधी्रणस्य द्ण्डस्पृशि | 

देवेधःस्पृशि वारिणो हुतवहस्योध्व' गते 
aaa 

तियैर् संस्पृशि मारतस्य परितः स्पृष्ट AREA Il aS 

व्यस्तस्भनयोः TTET उदयो भूमजैलस्योदयः 

शस्तः शान्तिकपौष्टिकादिषु Cates वहं : पुनः | 
¦ | 

शलोमारणदारणादिकरणेषूचचारनोच्छसया 
| i 

वायो; शान्तिकनिर्विंषीकरणयोवर्योम्नो हितश्चोदयः ॥ | 

` तत्तदुभूतोदये सम्यक् तत्तन्मणडलसंयुते | यन्तं कयात् रोचनया afte हरिद्रया ॥ ९ 

गृहधूमचिताङ्घारविषैरथ क्रमेण तु | शीतांशुसलिलक्षौणीव्योमवाुहविधु [जाम् ॥ 

वणाः स्यु्मन्तवीजानि षटकमेखु यथाक्रमम् | quar set g
at आकर्षे शिखिपुच्छिका a 

विद्वेषोच्चाटने काकपसरेणापि च मारणम् | रतिर्वाणी रमा sagt em SAU यथाक्रमात् ॥ 

षट्कमेदेवताः पोक्ताः कर्मादौ ताः प्रपूजयेत् | अथातः सम््रवक्यामि षदुकषमकाल निर्णयम् ॥1 

: पञ्चमी च द्वितीया च चतुर्थो qaat तथा | बुधरेज्यरविसंयु्ता शान्तिकमेणि पूजिता ॥
 द 

गख्चन्दरयुता षष्ठी चतुथी च लयोदशी | नवमी पौष्टिके शस्ता अष्टमी नवमी तथा ॥ 

दशम्येकादशी चैव भाय॒शुक्रदिने तथा | आकर्षणे त्वमावस्ा नवमी क ॥ 

पौपणीमासी मन्दभावुयु्ता विदधे कर्मणि | छष्णा TIAA तद्वदष्टमी मन्द्वारकाः ॥ 

षष 

१० 



कोरावलीनिर्णये 

seared तिथिः शस्ता धकोषे च विशेषतः | चतुद॑श्यष्टमी gent त्वमावास्या नथैव च ॥ 
मन्दाराक्रदिनोपेता शस्ता भारणकर्मणि | बुधचनद्रदिनोपैता पञ्चमी दशमी तथा ॥ 
पौर्णमासी च विञेया तिथि; सतम्भनकमणि | शुभग्रहटोदये कुर्यात् शुभानि च शुभोदये ॥ 
रौद्रर्माणि रिक्ता मुत्युयोगे च मारणम् | ईैणश्चन्द्रन्दनिक्रतिवाय्वग्नीनां दिशो मताः ॥ ̀ 
Galea समारभ्य घरिकाद्शकं क्रमात् | ऋतवः स्णर्व न्त्या अरालं दिने दिते ॥ 

१२8 

वसन्तप्रीष्मवर्षाल्याशर्द् मन्तरीशिराः | Bara: शान्तिके Mar वसन्तो वश्यकर्मणि ॥ ; 
ay शिशिरः स्तम्भने ज्ञेयो विद्ध षे श्रीष्म ईरितः | परावृडच्चारने Far शरन्मारण कर्मणि ॥ 

गोमेषयो; शान्तिके च व्याघ्रस्य खड गिनोऽपि वा । वश्ये च स्तस्मने शस्ता गजचमणि दो षके ॥ 
उच्चारने भल्लूकस्य मेषस्य मारणे तथा | मदिषाश्वयोर्वां चमंणि साधयेत् साधकोत्तमः ॥ ̀  

tured eafeaa भूयो विकटं gage पुनः । aw’ भद्रकमित्यादुरासनानि मनीषिणः ॥ 
ड्गु्ठी च निवध्रीयाद्व्ताभ्यां वयुत्तमेण तु । ऊर्वोदपरि qita: gear पादतले उभे ॥ 
पञ्मासनं भवेदेतत् सर्देषामेव पूजितम् । पूाजपविधानेन अङ्गु धारणश्चरेत् ॥ ५ 
Maca? सम्य म् कृत्वा Teas उमे | अजुकायः सुखासीनः स्वरितकं तत् परचक्षते ॥ 
सीवन्धामात्मनः पावे गुर्फौ निःक्षिप्य पादयो; | पतद्वा स्वस्तिकं प्रोक्तं स्थे न्यस्येतरं करम् ॥ 

पद्मासनं समार्थाय जानू वोरिन्तरे करौ | निवेशय भूमौ संख्थाप्य रोमस्थः कुककुटासनः ॥ 
Tent च इष्रणस्याधः सीवन्याः पापर्वयो; क्षिपेत् । पाश्य॑पादौ च पाणिभ्यां दृढ" वदुधवा सुनिश्चलः ॥ 
भद्रासनं भवेदेतत् सर्वेव्याधिविषापदम् | ऊर्वोः पादौ कमानन्यर्य जन्योः प्रस्यङ्मुलाङ्गुलौ ॥ ४५ 
करी विदध्यादाख्यातं वश्च सनमजुत्तमम् | र्वस्वकट्पविधानेन पूजावोंश्च समाचरेत् Il 
WAS कमणो ज्ञ याः पद्यपाशगदाहयाः | सुषलाणनिलड men: शान्तिकादिषु कर्मखु ॥ 
हस्तौ तु सम्पुखौ कृत्वा TACIT SI । तखान्तमिलिताङगष्ठौ aaa TAGs ॥ वामजु्िस्तु तजैन्यां दक्षमुत तर्जनीम् | संयोन्याङ्गा्ठ काराभ्यां तर्जनयघ्रो क्षिपेत्ततः ॥ 
पषा पाशाह्यया सुद्रा fake: परिकीर्तिता | अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृत्या च श्रथिताङ्गुखौ ॥ ५० 

al मभयमे a: eet च प्रसारिते । गदामुद्रेयमाख्याता विद्वद्धिः परिकीततिंता ॥ 
gfe छवा तु दर्ता Tren af दक्षिणम् । कुयन्मुषल मुद्रेयं सर्वविघ्रविनारिनी ॥ 

ध वेष्टय चाकुञ्चय तजंनीद्रयम् | कनिष्ठं मध्यमां चैव sAgreqg न च क्रमात् ॥ ` 
aga यमाख्याता विद्वद्धिः परिकीत्ति ता | कनिष्ठानामिकां वदध साङ्गुष्ठं नैव स्युता॥ - - 

५५ ध भखते संसृष्ट लड़.गयुद्विका ॥ सितर क पीतमिश्रा इृष्यधुश्ना ध्रकीत्ति ताः ॥ ` - 
TAHA AAT TT: कथितास्तु यथाक्रमात् | यद्रण्दैवता aa तव श्वर ॥ Fd gd चैव तथा ga साधकानां खसिद्धधे । मन्ञेणान्तस्तिन् कुरपान्धारणानि यथाविधि ॥ - 
aay faa सपुरं सोधनन्तथा | योग; qaeq इत्येते विभ्यासाः ष् FAG ॥ 



एकोनविंश Sara: 

योगाखरान्तरितान् रत्वा साध्यवर्णान् यथाविधि । प्रथनन्तदिजानीयात् भ्रशसूतं शान्तिकर्मणि ॥ 
मर्लार्ण्दयमध्यस्थं साध्यनामाक्षरं छिखेत्। fret पव विक्षेयो मन्लिभिवेश्यकभणि ॥ 

१९८५ 

ae 

आदावन्ते च मन्त्रस्य स्यान्न्यासः सम्पुटः CIT: | पष BATA SATAN शस्त इत्युक्तो मस्ववेदिभिः ॥ 

नामन ग्न्त मध्ये षु मन्व; स्याद्रोधनं मतम् | fag षरुथ विधाने ठं प्रशस्तो न्यास उत्तमः ॥ 

WAKA भवेन्नाम योगः HMA मतः | अन्ते नाम्नो भवेन्भन्लः पल्लवो मारणे सरतः ॥ 
मुक्ताभिः स्फािकैरवापि समायोज्याऽश्चमूवकेः | शान्तिकर्मणि मिश्र वा जपेन्मन्वस्य सिद्धये ॥ 

प्रवारुरक्तमणिभिर्व्यपौशिकयोजेपेत् | मन्तुव्या्गमणिभिजैपेदाङुषटकमेणि ॥ 

साध्यकेशसूलपरोतैस्तुर ङ्गवणनो Ra? | अक्षमालां समालोक्य fag षो्चारने जपेत् ॥ 

गतस्य युद्धशरन्यस्य द्शनैगर्दभर्य च | रत्वाऽक्षपमालां जघन्यं शलुमारणमिच्छता ॥ ` 

सामान्बा कथिता मारा विशेषाः qatar: | अनामिकामध्यभगे मालां संर्थाप्य साधकः ॥ 

शान्तिकर्तस्मवश्ेषु TAIT ण भरचारयेत् | तजैन्याङ्गा्ठयोगेन विदधे षोच्चास्योजेपेत् ॥ | 

 कनिष्ठाद्ृष्ठयोगेन मारणे जप शरितः । मातृकया ऽथवां कुर्याद् यथातम्व विधानतः ॥ 

सर्वेषु च पयोगेषु Frage’ जपे्रेत् । अथवान्यप्रकारेण कथ्यते साधनं महत् ॥ 

मदाचीनदरमे asi लिखित्वा कुङखुमेन च । aaa साध्यमालिर्य ताडयेद् दिव्येटरठिभिः ॥ ̀ 

तव गच्छति कामार्ता यत देशे स पूजकः | गोरोचनादिभिद्रव्यः रूवोयचन््र समालिखेत् ॥ 

अतीव Gat रम्यां तन्मध्ये प्रतिमां शुभाम् । ज्वलन्तीं नामसंहितां कामवोजविकभिताम् ॥ 

| चिन्तयेत्तु ततो दैवीं योजनानां सहतः | अद्रपूर्वा सा शक्तिः देतंमायाति दुभा ॥ 

शजकन्याऽथ Bast भयकज्जाविव्भिता | आयाति साधकं सम्यक मन्मूढा सतौ शुभा ॥ 

चक्रमध्यणतो भूत्वा साधकश्चिन्तपेह यदां | उचयतसूयैसंदलाभिमात्मानंमरुणन्तथा ॥ 

साध्यमप्यरूणीभूतं चिन्तथेत् साधकोत्तमः | अनेन क्रमयोगेन युवा HATHA ॥ 

सव सौभाग्यखुभगः स्व॑लोकवं शङ्करः | स्वस्कतोपचारस्त सुद्रानिदितवित्रहः ॥ 

` चक्र धपजयेदु यस्तु यस्य नामविदभितम्। स भवेदासवत् सत्यं धनेशी वापि वाक्यतः ॥ ' 

चक्रमध्यगतं रत्वा नाम यस्यास्तु योषितः | मृष्टा वा सती वापि योगुदराधराऽपि बा ॥ 

हठादानयते vita यक्षिणीं राजकन्यकाम् । नागिनोम्सरा वापि गन्धया वां STRATA ॥ 

विद्याधरी दविव्यस्पागषिकन्यां fights | मदनोद्धव सन्ताप रफुरञ्जघनुस्तनीम् ॥ 

कामवाणपरभिन्नान्तःकरणां SAAN | म्ाकामककाध्यः SU 

| क्षोभयेत् स्वर्गभूकोक qrarsasatlia: | रोचनाभागमेकन्छु भाममिकन्ं FRET ॥ 

अथ भागद्वयं चैव चन्दनैमदयेत् समम् | THA तिलकं कर्याोकवशकारकम् ॥ 

अष्टो त्तरशताशच्या मन्बयित्वा वशं नयेत् | राजानं नगरं शभिः वि uf 

errata नियतं तत् सवै स्य चयनम् । ोनिवु्पलिङ्य्यमिश्र कत्य च साधकः ॥ 

नात् साधकः स्थिरमानसः॥ ` 

हष 
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१२६ 

अञ्जलिलयदानेन राजानं 
चारून्ङ्गारवेशाच्यां 
THONG EAT 

क्रौखावदखीनिणैये 

वशमानयेत् | रदस्यस्थानके Aral छिखेद्रोचनया भुवि ॥ 
सवाभरणमूषिताम् | sat खन्दरीं रम्यां विलिख्य AMET ! 
We योषिताम् | यस्या नाम मदावियामङ्कःशान्तविद्भितम् ॥ 

me steamers’ अधरोत्तरसंयुतम् | चिन्दुनादकखाक्रान्तमङ्कशं परिकीर्तितम् ॥ 
Satay देहस्य कामवोजं समालिखेत् | स्वरान्त raided रतिविन्दुसमन्वितम् ॥ कथितं कामवीजश्च सवसिद्धिपदायकम् | नीरदादिम्बपुष्पामं चिन्तयेदुदेदसन्धिषु ॥ तदाशाभिसुखो ET स्वयं देवोस्वरूपकः | garg क्षोभिणी वद्ध्वा मन्लमश्टशतं जपेत् ॥ नियोज्य मद्नागारे Teas नवात्मके | ततोऽप्यधिकसर्वाङ्गी कामवाणेः पीडिताम् ॥ अनन्यमानसा प्रेमश्रममाणां AMSA | पवमाकर्षयेन्नारीं योजनानां शतैरपि ॥ 
MMSE TTT तत aed विलिख्य च | अष्टमीरान्निमारभ्य चलतुदंश्यां समापयेत् ॥ अष्टोत्तरशतं मर्त्यो मन्यित्वा स्वयं यतः । ताभ्बरूखपूरितभ्रुखो मुक्तकेशो जितेन्द्रियः ॥ 

` - मदि पम्र्णनयनः पर्योषित्समायुतः | गन्धचन्दनपुष्पेख्तु दिग्वासाः ङुखभूषणः ॥ 
याना afd यन्लं पूजयेद्वीरसाधकः | सा समायाति कामात्ता यत्र देवः स पूजकः ॥ 
अथ चेद्रातिसमये Sas तूकिकोपरि । वामभागे समासीनं रक्तवसुत विभूषितम् ॥ 
गन्ुषपनूपदोवेकेष्ितं सुमनोहरम् | RMIT सूफुरच्चकितरोचनम् ॥ 
BABE जितामिलविशालकरिकुम्भकम् | ललाटे मन्वमालिख्य साध्यनामविदमिं तम् ॥ 

; तत्स्कन्ये BAA भङ्गगाधुतज्चाचलखः | ताम्बृकपूरितजुखः HS तदभिसंहितम् ॥ 

SAPSAT Beat समानयति tara. | water छिखितं यन्लं ताञ्च नयति ततक्षणात् ॥ शतयोजनवाद्यस्थां नदीपर्वतमध्यगाम् | दीपान्तरसदस्मे g रश्चितां निगडादिभिः ॥ 
TST च्चलोत्ूपरुखोचनाम् | नितस्वविम्बविद्धश्तरूफुरज्घनमण्डलाम् Ul 
ANT STETA विवरान्तःप्रसरधिणीम् | कवारखोह सन्नदधपूरिकाविवरान्तरे ॥ 

 साधकान्तःखमासीनां देवता 9 ne मव चारिणीम् | पवमाङष्टिसिद्धिश्चेत् साधकः कौटिक भवेत् ॥ te 
केनापि न समासाय वलिं लात् | Tal वीरवरो वापि दिव्यो वा साधकोत्तमः ॥ 

` निजं इलं समादाय Tee पव च । विलिख्य माछिनीं दैवीमारक्तवसनोञ्ज्वलाम् ॥ 
निजवामोख्मध्ये तु निजमन्लविदर्भितम् | मणिना साध्यनामानं विकिख्य तस्य मध्यतः ॥ 
स्वयं कामकलारूपर्तलाऽऽवाह्य महेश्वरीम् | कामराजञेन संयुक्तां देवीं ध्यात्वा खसाधकः ॥ ध 
पूजवित्वा ततो AAAS | gare दीयते चैव सा वश्यं प्रतिपद्यते ॥ 
णतद्विघानयोगे त प्रभवन्ति हि देवताः | योगिन्योऽप्सरसश्चापि क परे नरकिङ्कराः ॥ 
स्वयं दिल्ययरो वापि किम्बाऽयं बीरसाधकः | इति चेत् ज्ञायते रोकैस्तद wet भविष्यति ॥ तस्माद Tay गोपितव्यं न प्रकाश्यं aaa | यनयाृषिकर्मश्ञ इति चेत् प्रतिपद्यते ॥ , 



एकोनविंश SBA! 

fatiad निमिषे हानिस्तद्ा तस्य प्रजायते | यदि स्वभ्नावतीं विद्यां साधकः श्थिरमा नस ॥ 

रात्रौ च दिवसे वापि जपेदष्टोत्तरं शतम् । जप्त्वा विघ्रं कदाचिद्धि पथि तस्य न विदयते ॥ 

अतिगुप्तेन कर्तव्यं वीरेण इर साधनम् | निःसङ्गेन सद् Fata कुरार विशेषतः ॥ 

कुरूगेदप्रवेशार्थं Tat यामगते वुधः | जलमध्ये च SANT आमे वा श्मशानके ॥ 

TANT तथा विल्वमूे वा जनव्मिते | अष्टोत्तरसहखन्तु यो जप्त्वा गच्छति भवम् ॥ 

तस्य faa’ न जायेत साधने सर्वथा पुनः 1 अथवा SAH जप्त्वा चाष्टसदस्वकम् ॥ 

गच्छेद्यदि सदा धीरस्तद्ा fan’ न जायते | न च विघ्न ततस्तल तल तल AMAT ॥ 

गमनं तस्य जायेत तस्य faa न ada | अथवा मातृकां aat छिखित्वा चक्रवाद्यतः ॥ 

भूरजपल्े स्वर्णपते रौप्येऽथ ता्रपलक्षे | साध्वनामान्वितं gear धारथेद्वामवाहके ॥ 

सोऽवध्यः सवेजन्तूनां व्याघ्ादीनां विशेषतः | अथवा मातृकायुकतां स्वसंज्ञा चक्रमणि्डिताम् ॥ 

कपू रकुङ्कमायैश्च अजरामरतां सेत् | अनेन विधिना वापि रोचनाशुरुचन्दनैः ॥ 

विवभिंतञ्च ater तु यस्मिन कस्मि्ुपस्थितम् | स्थावरं जङ्गमं वापि aad जल्मण्डलम् ॥ 

वशीकर्यान्म्ावीरः सोऽतिक्ान्तः न संशयः | कामराजेन बीजेन महाकामकलात्मना ॥ 

पकषैकान्तरितं रत्वा साध्यनामाक्चरं rad | afer Hass ेश्येनमातुकाक्षरः ॥ 

देममध्यगतं रत्वा धारयेद्धामके YR | शिखायामथवा वसते शरीरे य Fa वा ॥ 

करोति दासभूतं हि तैलोक्यं सचराचरम् | संमोहयति राजानं वाजिनं Sepa ॥ 

चोरान् दस्यन् तथा चेव तथा मन्लासिचारकम् | चक्रवजाणि वैता gen cae तथा ॥ 

भूत तपिशाचांश्च धारिता चक्ररूपिणी | येन वीरेण TATA स कुर्यादासवद्वशम् ॥ 

तन्मध्ये च गतां gest सशैखवनकाननाम् | चतुःसमुद्वपयन्त ज्वलन्ती चिन्तयत 

षण्मासध्यानयोगेन जायते मदनोपमः । दष्ट्याऽऽकषंयते STH gaa व Het वशम् ॥ 

ष्ट्या Sea ष्ट्य वाऽपदसेद्िषम् | FEA कति वागीशं दष्ट्वा सव विलोचनम् ॥ 

ष्या Talat नाशयेद्िषमज्वरान् | पतत् पूजनं Cat चक सिन्दूरमिधितम् ॥ 

करोति महदाकप दूरर्थायाशच योषितः | मधये दि, FARE यदा देवीं भ्पूजयेत् ॥ 

दिकषपतिक्षमयोगेन तदा सं जगततुयम् । भूपते विलिष्यैव सेजनाशर्डुङ्छमैः॥ 

तन्मध्ये नगरं देशं मर्डर खर्डमेव चा । स्वनामदभिंतं रत्वा यदि भूमौ निधापयेत् ॥ 

चक्तमेतन्महाभागे पुरःक्षोभनसुत्तमम् | धारयेद्धामदसूतेन कष्ठे वा GATOS ॥ , 

शिक्ञावामथवा वस्ते धारयेदुयल छत aT | तचनाङ्छुमाकत्च लाक्षा अत ॥ 

अकक्षीरेण संयुक्तं धूरूतूरकरसन्तथा | कसुतूरीद्रवसंयु कत कीत्य तत" spr ५ 

चक्रमेतत् समालिख्य यस्य नाम्ना साधकः | तस्य ्याघ्रगजव्याधिरिपुसगविषादिकिम् ॥ 

रिषटशाक्तिनीडाकरिनीभयम् | भयं न विद्यते इल परमन्चामि चारकम् ॥ 
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९२८ | कौलावरी निर्णये | 
fred Gamay दैवी काल्य" विनाशयेत्। न शक्तो दिसिह' तस्य रोमैकमपि सर्वथा ॥ 

, अथवा rent दें लिकोणोव्रगान्तथा | धस्ताजामसयु कतां रोचनाङुङ्कुमान्विताम् ॥ 
निधापयेच्च सप्राहादासचत् किङ्करो भवेत् | ताम्बूलधुपञुदकं पलं पुष्पं कं दधि ॥ 
दुग्धं धृतं arava seat कपू रमेव वा | कस्तूरी घुखणं चै लां sag! जातिपलकम् ॥ 
फलं वा वस्तु यच्चान्यत् ARS वा कदाचन । अष्टोत्तरशतं जप्त्वा यस्मै कस्मै प्रयच्छति ॥ 
स वश्यो जायते सत्यं नात्र कायां विचारण | ferret सक्षला वश्या दासीभूता भवन्ति हि ॥ 
हृाकर्णणमेतततु me नास्यथा भवेत् | पीतद्रव्येण संख्य धारयेदिन्द्रदिग्ग्तम् ॥ 
नाम्ना स्वाङ्गभूतोऽपि मूको भवति ततष्षणात् | सदहखरवकवनश्चापि मूको भवति निश्चितम् ॥ 
महनीलरवेनापि नाम् संयोज्य gag । दद्षिणाभिसुखर बह्नौ बगध्वा मारयतेऽचिरात् ॥ 
मदिषाग्वपुरीषाभ्यां गोमूलेरनाम चद्खिम् | रत्वा शरावमभयरूथं विचष्ट" सव॑अन्तुषु ॥ 
युतं रोचनया नाम काकपक्ष ण सखिखेत् | नीलकर्पैटके सम्यक् नीकसूलेण Beta ॥ 
लस्वमानस्तवाकाशे परमुच्चानं भवेत् | वुग्धलाक्षारोचनाभि्मदानीखरसेन च ॥ 
कलिलिट्वा धारयैच्चक्र-सववणान् षणं नयेत् | अनेनैव विध्रानेन जरमध्ये AE I 
सौभाग्यमतल प्राप्य as संशयः | पतन्प्रध्यगतां quai aa वा खुराङ्नाम्ः॥ 

खादत् AAAS ज्वालामाद्टां विचिन्तयन् | लिखित्वा पीतवर्णेन स्वीयचक्रं यकाऽ्च॑येत्ः॥ 
mga भूवा स्तम्भयेत् सर्ववाविनि; | सिन्दूरेण लिलच्चक्र पूजयेदुत्तरामुखः ॥ 

यदत दासो वमौ रोको भवति सवदा | चक्रं गौरिया ऽऽखिल्य पूजयेत् TRS ॥ 
 लवङ्गनावश्यकारी शस सदा भवेत् । दक्षिणाभिभुलो भूत्वा नित्यं चक्रं यद्ाऽच॑येत् ॥ 
यब नारा तस्य नित्यं मषटादानिरुतु जायते | चक्रं वह्धिमुखो भूत्वा cal खम्पूजयेत् Get: ॥ 
स्तम्भविष घणन्याधिशलुश्वारनकारकम् | रोचनाितितं ag दुग्धमध्ये वशङ्करम् ॥ 

" भोमूलमध्ये तु शल चारनकारकम् | तलस्थं ध ई : 
faa eared सशलुविनाशनम् व राजन्तु fag म्.॥ 

(an 

धा : 
AUT I | यसूय नाम्ना स aA: ख्यादनेनैव न संशयः ॥ 

वतम् । जरं gerard कु्यादवशं नयति वाशछितम् ॥ ge शेषश्च कथयामि fase. , 5 गयीजं 
दिना Pees वश ̂  पतः | कूचेलजाद्यं चान्ते suas लथैव च ॥ a अयिलव्वा Ut ibe LE 9 मानयेत् | नागयजोपवीताश्च चन्द्राधैष्तमस्तकाम् ॥ ` अटसमा al महाकालसं ^ 
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" चत्तल्यां जोवमाधायं मन्वन्यासं वतः परम् | THAIS 

कोनविंश उल्लासः | १२९ 

तेनैव तिखकं छृत्वा बशयेजगतीमिमाम् ॥ शताभिमन्वितं त्वा रोचनातिरुकेन त ॥ 

राजानं साधक gt वशमानयति क्षणात् | आये Sarg वीजानां तथैवान्ते च ककम् ॥ = १८० 
दक्षिणे काठके चेति साध्यं संयोज्य मन्तचित् | सूवाहान्तं मन्त्रमुच्चायै मवेदाकषंणं मदत् ॥ | 

खोदिताङ्ग॒लिहर्तां च एकशकधरां तथा | महाकाखाग्र आसीनां ध्यात्वा चाकषं णञरेत् ॥ 

स्थावरं aga चैव पाताुतकगन्तथा | आकर्षयति मन्वक्ञः किमन्यत् भुवि योषितः ॥ 

रोषञ्च चशवत् कुर्या दुच्चारनमथोच्यते | पिङ्काक्षीं छृष्णवण् कर्लीखर्षरधोरिणीम् ॥ 

ध्यात्वा चोचाययेच्छलुन् पूर्ववज्जपमाचरेत् । अन्ते च उद्यं दत्वा प्रजपेन्मजसुत्तमम् ॥ १८५ 

कपिलं fast कलीकपाकसव्यदश्चिणाम् | उत्थितां सजतां ध्यायेत् साधको रिथुमारणे | 

fate; कथितः काल्याः सामान्यमथ aeaa | उच्चारयति fagret संद्रावयति केकरा ॥ 

विद्राबयति genes सन्लासयति घूर्णिता | विक्षोभयति सन्धा सम्पातयति सन्नता ॥ 

सङ्कोचयति विलस्ता धवुद्धा वा श्रवोधयेत् | य॑ य॑ भावं जनो ध्यायेत् तं aa स्मरेदपि ॥ 

अल aia aed मावमालस्य चिहितम् । उच्चाटनादि aaa मैथुनान्त समाचरेत् ॥ 85 

धूस्त्रकाष्ठयोगेन Praag च मन्लवित् | उलृककाकयष्ट श्च होमाच्छलुन् विनाशयेत् ॥ 

उच्चारनार्थं aqui होमं छर्याच्च मन्लवित् | gatas विधानेन चिताकाष्ठडताशने ॥ 

उल्टृककाकप्ताभ्यां कृत्वा होमं विनिदिंशेत् । विद्धे षणविधानेन अन्योन्यकलहान्वितम् ॥ 

उलूकपक्षदोमेन गर्भ॑पातो भवेत् खियाः | सदखे ण प्रमाणेन कुर्याद्धोमं यथाविधि ॥ 

प्मशानाङ्गारमादाय HES वासरे निशि । छष्णवर्तेण संवेष्ट्य anette, रकलन्तुभिः॥ = १९५ 
शतामिमन्वितं तच्च निःशचिपेदरिमन्दिरे | सप्तादाभ्यन्र तस्य WIEST भवेत् i 

महाचीनद्ुमर सेनाक्तं पिण्डं विधाय च । यन्नास्ना दीयते तच्च सोऽचिरान्ख्ल्युमहति ॥ 

नरास्थिनि छियेन्मन्तं क्षारयुक्त हरिद्रया | सस्र परिसंजप्य निशायां रविवासरे ॥ 

क्षिपते यस्य गदे लु तस्य aeghanrad: | aa व शस्यदानिः स्याजवदानिस्वुरङ्गमे ॥ 

धनहानिर्धनागार प्राममध्ये तु ततष्षयः | यद षकयोनांचचि qa at मदान् भवेत् ५ ` २०५ 

aed छृष्णतृतीयादि भजपेहयावदटमीप् | Fast: TA करवीत साङ्गोपाङ्गाः Ge सम ॥ | 

पका साध्यद्रमेण स्यादन्या पिषटमयी तथा | चक्रिदस्तच्छवा ऽना pee es 
‘ ५ चितं ~ निर रद्ध्या भिः क 

Sant पञ्चसम्भूतं चूर्णितं दुग्धशोधितम् | भोक्षयैच्च तच Le ean 
गङ्ाज्यमघुभिः सम्यक् मिधितेनाम्बुना ततः | gata gaat 

act gat gaat दारुणा छताम् ॥ Rok 

प्रतिमां पाददेशे न्यस्यैत्तथात्मनः ॥ | 

तोन कृतां पश्चात् प्रतिमां संस
्पृशन् जपेत् ॥ 

सन्दीप्य खाध्यनक्षलद
ारभिः ॥ < 

अधोमुखीं हुनेत् कुण्डे पिष्टजामासनाद्ध, | श्रुण्मयीः 

मधूच्छिष्टमयीं व्योन्नि कुर्डस्योध्वं प्रङभ्वयेत् | खव 

निजमः लं यथान्यायम्टोत्तरसहस्रकम्
 | अग्निमाद्ाय 

ge 
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कौलावलीनिर्णये 

तस्मिन्नभ्यव्यं मन्तोक्तां देवतां रुप्यपवके | क्ुशीतराजिदूर्वाभिर्द्वा ऽध्य प्रणमेत् खधरीः ॥ 
Arata: श्रयोगादावन्ते च यतमानसः | त्वरानन्दन Waa निशायां हव्यवाहन ॥ | | 
हविषा मन्वदत्तेन त्तो भव मया सह । जातवेदो महादेव तत्तजाम्ब् नदधभ ॥ 
सखाहापते fama खवणं दद शलुदन् | ओं दुर्गे सवे विपर्यांसि भ्रस्तं युक्तं त्वया जगत् ॥ 
महादेवि नमस्तुभ्यं वरदे वरदा भव | तमोमयि महादेवि महादेवस्य GAR ॥ 
क्रिया मे पुरषं हत्वा वशमानय देहि मे | ओं if ail दर्गासि दुर्गसंरोधनाक्के ॥ 

+ शङ्खचक्रधर देवि दुष्टशलु भयङ्करि | नमस्ते दह मे Va वशमानय चण्डिके ॥ भ 
शाकम्मरि महादेवि शरणं मे भवाऽनघे | भद्रकालि भवाभीतिभद्रसिद्धिरदायिनि ॥ 
सपलान् मे हन हन FE तापय शोषय | प्राणासिशक्तिख्द्रायैरुत्क्रम्योतङूत्य चानय ॥ 

महादेवि महाकाछि रक्षास्यानस्थितेऽम्बिके ॥ साध्यं संहत्य निर्वस्थ gaat साधकोत्तमः ॥ 
Hered समुच्चायं जुहुयादेधितेऽनले | परथमो द्षपादश्च तत्करस्तदनन्तरम् ॥ । 

 शिवदूतीयमाख्यातं वामहस्तं aa: परम् | मध्यादृर््वं पञ्चमः KATES: षष्ठ ईरितः ॥ ar 

ससमो वाममागः स्यादेवं भागक्रमः Bae: | सप्र aa विभागो वा ध्रयोगेषु यथाविधि ॥ 
हत्वैवमर्चयेदम्नि' श्रणमेदणडवत्ततः | यजमानो धनेधान्यैः प्रीणयेद् गुरुमात्मनः ॥ 

अनेन Aaa मन्ती वशयेदखरान् खुरान् । कि पुनर्म जान् भूपान् सोऽप्यस्य विमोदिताः ॥ 
मारणे पू्वसंभोक्त पुत्तलीनां चतुष्टयम् | निवेशयेद् यथापूर्वं साधको यथाविभि ॥ 

, अपरां वक्ष्यमाणेन विधानेन ध्रकव्ययेत् | वराहपारावतविर् तिलद्ुमैश्च TAZ: ॥ a 
रिपोनखैश्च केशश्च तथा वामाङ्धिरेणुजः | स्न॒दिष्चारेण सम्पि; ूर्वोक्तरुवणान्वितैः ॥ 
विधाय geet: सभ्यक् प्राणरुयापनमाचरेत् | जपपूजादिकं क्यात् ध्रागुक्तवत्मना Bat ॥ 
ततः पूर्वोदिते माग wat प्रञ्वचितेऽनरे | Ga वा भद्रकालीं वा समाराध्य यथाविधि ॥ 
धारयेन्निशितं शस्तं सव्यहस्तेन साधकः | वामं पादं समारुह्य दद्विणं धुवमानसः॥ , 
छित्वा foxar हनेन्मन्त्ी निराहारो जितेन्दियः | genet समारभ्य यावत् ष्णा चठदशी ॥ २९“ 
अनेनैन विधानेन दमं करयादिचक्षणः | दिसपादपरयोगेण मारयेत् रिपुमात्मनः ॥ 
शर रोग श्रे सपं तज॑न्या eye जपेत् | स्त्वा शरध देवीं देवांश्च ततष्चणाजयेत् ॥ दर्भितं साध्यनामानं cafes diag | geisafaarace प्रतिमायां हदि न्यसेत ॥ ` 
छतप्रा णश्रतिष्ठां तां पूजितां $खुमादिभिः। विधायाग्नि" जपेन्मन्वमण्नोत्तरसदसकम् ॥ 
संल्यासम्बू्णमालेण वशमायाति वाज्छितम् | eared च ततः पश्चात् तीष्टणतैखेन मन्त्रवित् ॥ २२५ 
छृत्वायुतं विधायार्ध्यं तीक्ष्णतेठेन च Fat: | तेषु सम्पातयेह् भूयः स्पृष्टा तान्ययुतं जपेत् ॥ 

वेधयेत् परसेनायां क्षणान्नष्टा दिशो दश | प्राप्चुयान्नष्टसंज्ञायां पडायनपरायणः ॥ "त 
भपिल्वा fanmail कुडवस्चानोदरे | निःक्षिपेत् शल॒सेनायां ye रालिसमागमे ॥ ; 

१३० 
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ङ्व रमारीमदहारोगैः पोडितः सैन्यनायकः | पररूपरविरोधेन गच्छेद्धिगतचेष्टया ॥ । 

शिासंस्तस्भने मन्ली करकसुरसम्भवेः | साध्यपाद्रजोयुक्तो agai रिपून ॥ न 

करे दाख्मयीं कत्वा प्रतिमामतिशोभनाम् | Mat भ्रतिष्ठितप्राणां Seger: पुरः ॥ 

काको्कव सायुक्तमष्टो ्तरसदहसखकम् | कृष्णपक्षे चतुदेश्यां श्मशाने हव्यवाहने ॥ 

जुहयाजायते शलुयेमगेदं दिनलयात् | उन्मत्तसमिधां दोमान्मत्ताः रयु; शवः क्षणात् Il | 

उच्छककाकयोः Ta सवसारक्तखंयुतम् | जुहयान्निशि कान्तारे शलुः काखातिथिमवेत् ॥ 

शलः प्रतिरूतिं मन्ल ध्रतिष्ठितसमीरणाम् । विषकिप्तवििप्ताङ्गीमम्युश््य farts ॥ २४५ 

ज्वराक्रान्तो भवेच्छीघ्र' दुशधसेकात् ge नयेत् | तजंनीलिशिखं great धारयन्तीं भयङ्करम् ॥ 
रक्तां ध्यात्वा रवेर्विशवे प्रजपेदयुतं मयम् | मारयेदविवादेन रिपू बन्धुखमन्वितान् ॥ 

खद्गखेटधरां Hat सिंदस्थां craves । ध्यात्वा मन्तं जपेन्मन्ती पूेवन्नाशयेद्रीन् ॥ 

चापवाणधरां भीमां सिंहस्थां उवलनोपमाम्। aah बाणनिवहान् धारयन्तीं च तजनीम् ॥ 

ध्यात्वा जपेननिजं मन्तमयुतं जमध्यतः | Rae परसेनाश्च शीघ्रमुचाययेद् Yaz ॥ २५० 

भ तपिण्डं समादाय teal कारयेत्ततः | खाध्यनामाङ्ितं कत्वा शलु TET FIST ॥ 
जीवं aa निधाथैव चिताग्नौ धक्िपेत्ततः | पकायुतं जपं रत्वा लिरालान्मारणं भवेत् ॥ 

पूववत् Quel Hear जप्त्वा च पूवं वर्त्मना | मराञ्वारखा भवेत्तस्य तक्ततामृशखाक्या ॥ 

Taare पविन्यस्य सत्ादान्मरणं रिपो; ॥ कण्डकिन्या सुखे क्षिप्त्वा वैरिणं साधकोत्तमः ॥ 

तस्मात् कालाग्निमध्ये च भ्क्िप्य दहनस्चरत् । प्रातरेव विभाव्याथ जपेदयुतसंस्यकम् ॥ = ̀ २६१ 

विससराद्रयोगेण रिष्याति यमाखयम् । भूपते सणौपते नि्बपले विकिल्य च ॥ 

पूजां Heat gaat तदा wafers । afera रिपोविंयां लिखित्वा TARSAS ॥ 

Gerd मन्लसुः्धाव्य पे कृत्वा freed च | सहखजन्मभिजंप्त्वा विया न दि फलप्रदा ॥ 

पलाभावे HF पाले रक्तचन्दननिर्मितम् | वहिवीजं पुं Heat FST TAT विचिन्त्य च ॥ 

TAIT जहयाल्लु्' स्यान्नाल संशयः | Tava यस्य Ara पुरीष्य च दीपनैः ॥ २६५ 

खण्मध्ये निक्तिपेतोये aad भविष्यति | वाड्मायाकमलावीजं दीपनं परिको्तितम् Uh 

WANA तु ad लिख्य gar तीर्थ Gee । Te च निश्िपेन्मल्लं पुननेव इतीरितः ॥ 

यन्मचुन्त' wa दग्धं नवोदितशशी यथा | कारयेदक्षदकषेणाऽप्येतदा AT ae 
श्लखदगरथा g 7 पञ्चगव्येषु निःक्षिप्य तानि स्पृ जपेन्मजुम् ॥ 

र थाङानि शाङ्ग कौमोदकी क्रमात् | oo क) 

अवाच् पश्च निखनेदि्ु पू्वोदितक्रमात् । अवसे च षू पथ त्वा यथाविधि ॥ १6 
अधराणि प्रजघ्तानि पञ्चघोषपुरःसरम् | निवसेत्तस्य मध्यादि पूजा छः ु 

९ as . । वङिश्च विकिरे्तव तेषां Aral यथाक्रमात् ॥ 

वादुकाभिः समापय Bhat इवात् समन्तत ॥ = figa तोषयेद्धोजनादिभिः 
दिकपतिभ्यो बलिं दरवा ब्राह्मणान् भोजयेत्ततः | दीनांश्च ₹ूपणाद्।९ भः॥ 
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^ ~ 
भ 

aca दक्षिणां कुयात् यथावित्तानुसारतः | यतेयं विदिता wear देशे वा नगरेऽपि वा ॥ 
शमे गेहे तथा कषे वर्धन्ते सम्पद्; सदा | अग्न्युतपातादयो दोषा war तादि संयुताः ॥ 
अमिचारछृताः छत्यरिषुचीरायुपद्रवाः | नेश्चन्तां at feat भीद्या तजिंता देवतान्ञया ॥ 
Fare कथितं श्रन्थ पटुकमेविधिसुत्तमम् | ary प्रयतेन नान्यथा नरकं ARAL 
ददि कालीं यजेहुयञात् ध्यानं तस्या; mere | ध्यायेत् काटी करालास्यां खदा मीमलोचन ¶॥ 
सुरन्मरकतश्रं णीं छृतका्चीं दिगम्बरम् | वीरासनसमासोनां महाकालोपरिस्थिताम् ॥ 

| शतिमूढसमाकीणं galt चण्डनादिनी म् । अुख्डमाखागलद्रक्तचर्चितां पीवरस्तनीम् ॥ 
मदिरामो दितास्फार्कम्पिताखिखमेदिनीम् | वामे खङ्गमुख्डखण्डधारिणीं दक्षिणे करे ॥ 
Maya घोरवदनां छोलजिहिकाम् | शङन्तपक्चिसं युक्त वाखचन्द्रविभू TATA ॥ 

; सेवितां प्रख्योदिताम् | चर्डहासचर्डनादचर्डरूफोरैश्च भैरवैः ॥ 

शहीत्वा नरकङ्कारं जयशब्दपरायणैः | सेविताशेषसिद्धौधसेवितैः सेवितां सदा ॥ 

इति श्रीज्ञानानन्द परमहंस विरचिते कौराव.ीनिर्णये एकोनविंशोलासः ॥ १६ ॥ 
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विश उल्लासः 
अथ चालसमासेन Sat विया TALIM | भौमवारे निशोथे च चतुष्पथगतो नरः ॥ 

दिग्वासा मुक्तकेशश्च मक्षारपश्चकैः सह | सवकल्पोक्त विधानेन संपूज्य निजदेवताम् ॥ 

माषभक्तवलि दयात् सदग्धमीनशोधितम् | अष्टो त्तरसदखन्तु जप्त्वा स्वत्वा च सा कतः ॥ 

सोऽदशंनो भवत्याशु षण्मासाभ्यासयागतः | अथ वक्ष्ये च वेता सिद्धि" सर्वोत्तमोत्तमम् ॥ 

विव्ववृक्षोद्धवं काष्ठ" श्मशाने साधकोत्तमः | भौमवारे maa गत्वा कुल्युगान्वितः॥ ` ` ५ 

खनित्वा ae लश्च वै जपेन्मदिषमर्दिनीम् । सदस होमयेदवीरस्ततेव पिद्कानने ॥ 

` का्ठसुदुधरत्य तेनैव दण्ड" पादुकचिहितम् । इत्वा दुर्गा्टमीरालौ श्मशाने निःक्चिपेत्ततः ॥ 

` तस्योपरि शवं कृत्वा निजदेवी प्रपूज्य च । शवासनगतो वोरो जपेदष्टसहस्कम् ॥ 

ततो मातृवलिं दात् काषठमामन्लयेत्ततः | eR स्पे दण्ड महाभाग योगिनीहद्यम्रिय ॥ 

मम हस्तस्थितो देव ममाज्ञां परिपाख्य | एवमामन्ला dare यल aa श्रपूज्यते ॥ ; 99 

तज्ञ aut विधायाथ पुनरायाति कौलिकम् | गच्छ गच्छ महाभागे पादुके वर्णिनि ॥ 

` मतूपादसूपशेमाकेण सख याति शतयोजनम् | एवमामन्व पाटुकां दयात् पादतरे aa? ॥ ` 

यतेच्छा वर्त॑ते तस्य aa गच्छेदृयथासुखम् ॥ अथ वश्य खड्गसिदधि ̀  साधकानां fart च ॥ 

अष्टलोदं समादाय पश्चाशदङ्शलं मतम् | कृत्वा तल मूलमन्वं लिखित्वा प्रजपेन्मयम् ॥ leh 

पूवं संख्यं पू्व॑मन्लं जप्त्वा च तदनन्तरम् | तत् संहस्र" ततो 
इत्वा महाशवकटेवरे ॥ 1५९५ 

खनित्वा जीवदृक्षा्र वद्ध gered कारयेत् । कुलाघरम्धामधेराते चितामध्ये समाहितः ॥ 

भीतिपूर्व सभामन्त हुनेत् पिकृवने ततः | मधुरत्यसंयुक्तं fretted संयुतम् ॥ 
पादादिमूरधपयन्त" होमान्ते वलिमादरेत् | aera सा महामाया देवी मदिषमदिनी ॥ 

आयाति वरपूणांस्था घरहरूता हसोन्मुखी | गध्रवदतिशब्दे न 
खङ्गमुत्तोव्य धारयेत् ॥ । 

SET महाकालि करवारस्वरूपिणि | कां £" अ" He ETT विपक्षादपि विस्तरम् ॥ = , ^ 

तत एवं समामन्तप युदिषय क्षिपेन्नरः | छित्वा छित्वा पुनश्छत््वा गतोऽप्याङ्यते cyl 

फोत्कारिण्यां महासिद्धि वक्ष्यामि तन्तवत्मैना । कुखमीनं FoR FEAT कुरेश्वरः ॥ 

EEN समानीय gear देव्यै शरयज्ञतः | विधिवत् पूजनं कृत्वा साधकः स्थिरमानसः ॥ 

अष्टोत्तरसदस्न्तु जप्त्वा भूमितरे स्थितः | भूमौ FARIATAT विवरं तव ८८५ 4 

शतयोजनदूरे वा यत साध्यस्थितिर्भवेत्। ada गमनं तस्य FASTA: प्रसर्पिंणः॥ ` ha २९ 

` पवं विवरमध्ये च गवा्षैरपि साधकः | RIAA गच्छत्यविकरो नरः ॥ 

खेचराख्यां महासिद्धि" भ्रवक्ष्येऽहमतः परम् । यादि्षान्तं चदु सिन्दूरर्नसा feat 

स्वीयचतरं मातुकार्णैः खंवेष्य चैव मध्यतः | पूजयेत् रालिसमये कुखाचारक्मेण तु ॥ 

ततक्षणात् साधकशर ः खेचरो भवति भवम् | दवं षण्मासयोगेन सिद्धो भवति साधकः ॥ ` 
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ah अथ ISFAAAT | 
इ्ारस्फरिक श्यामानोलछृष्णारूणार््वोषः | वरदाभयधारिण्यः प्रधानतनवः fra: ॥ 

र्न डतः स्यात् सकरीकरणं भवेत् | अञ्जचिश्वार्ध्यवत् कत्वा परमोकरणं भवेच् ॥ 

Se gar स्यादयुूपिणी | हद्यं मध्यमानामा तजनीभिः ea शिरः; ॥ 

५ स्यादङ्गुष्ठ न शिखा agar | दशभिः कवचं पोक्तं तिखभिर्नेलमीरितम् ॥ 
Naetat मन्तं स्यात्ततस्ताकतयं शिवे । दिशस्तेनैव वध्ीयात् छोरिकाभिः समन्ततः ॥ 

सङके - अथ काटलिकाकस्पं | शिव उवाच | 

a कारागारषु वन्धने | सूमरणात् कालिका देवी सर्ववन्धविमोचिनी |) 
nak ae ed विष्णुरूपा महेश्वरी | ब्रह्माणी देवगन्धर्वसेविता रसिवगेदिनो ॥ 

Hae ee शिवमायाल्मिका परा | साधकस्य क्षणं ध्यानात् परतयकष सुरवन्दिता ॥ 

अस्माकं जननी a TE न शक्यते faa | शतकोटिसुखेनापि पञ्चभिश्च कथं प्रिये ॥ 

मम साघाज्यसा भक्ता स्वदेदगामिनी | आदी माता तथा yar मागुरोत्यभिधीयते ॥ 

तया चिना जगद Hs ममैव लिदधिदायिनी | मम श्रभरुत्वमापन्ना मम माता यशस्विनी ॥ 

शिवद age १ स्पम्दित नैव शक्यते | इत्युक्त शङ्करो मोहात् सूच्छितः Gragad: Il 

` जलिक पाती ध समजीजनत् | जातोऽसौ शङ्करो देव्याः पादपद्म समाभ्ितः ॥ 

सपूज्य = श्मालन्त न रूपेण चपुखच्यते | केवरं ध्यानयोगेन सर्वसिद्धिखुपालमेत् ॥ 

अकु ट सहस्रेण ae लिद्शतारिणीम् | षा देवी AAT भक्तवत्सला ॥ 

धनवान् ans ce “Ss । सदस परिजप्यैतत् सन्ध्यायां रविवासरे ॥ | 

महदैश्वयमाति ध जनप्रियः | सदस" परिजप्येत विपुलां कवितां रमेत् ॥ 

तह्यपुष्पशतेनापि रक्तचन्दन वितः nee मण्डिते ऊजवासरे ॥ 

THAR Tat: qe: परि पूजये । सम्पूज्य राजसम्मानं कुजवारे निशार्धके ॥ 

सदस परिजप्येत विषं BS त् । रवौ वारे लयोद्श्यां हविष्याशी जितेन्दियः ॥ 

संजपेनिजशय्यायां निशि संयतमान eae! Sagran निशाभागे धर्म॑पलीसहायवान् ॥ 
रोचनाप्रस्थमाचन्तु मन्लेणानेन ts : दोभमायुलशकर Ga संखभतेऽचिरात् ॥ 

राजानोऽपि दि दासत्वं ae oe VAAL wea धारयेच्तिरकं यदि ॥ 
सदस afer eee परे जनाः | परनारीरता ये चा जपन्ति पर्चिमामुखाः ॥ 
मषटवारं ee १ भवन्ति हि । चतुष्पथे सद्धं THR दिगम्बरः ॥ ; 

wd cufaaeh ee भीता च काडिका | अचलां कमलां क्ध्वा ge श्राभ्नोति YAS ॥ ॥ 

Sater कालिकां खनं एर समागमे | जपेत्तु कालिकाध्यानादष्टाधिकशतं निशि ॥ 
द्श्रन भरददाति च | मतष्याशी नित्यमांसाशी cart पञ््विध दिङ्मुस्खः ॥ 

Se ee eee क च" Oe ̂+ ~ 70 च च (= ~" म, eee ४८ अ ee eee. १७ 
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शतमष्टोत्तरं कृत्वा यो जपेदधरालकम् | सत्वं सत्यं Ga: सत्यं तच्छलुय॑मवल्छभः ॥ । 

अकारण्ये जवेदुव्याध्रचमंणि प्रतिवासरम् | nat दिनानि रुभ्येत कन्यां शीर्णणान्विताम् ॥ Ap 

अकेवृक्षख्य ys तु यो जपेत्तुदिनं निशि | सहसखा्धभरमाणेन धनदेन समो भवेत् ॥ 

Ree’ परिजप्येत निशायां age निशि | चतुष्पथे महारोगान्सुक्तो रोगी भवेदभ् वम् ॥ 
भगलि्गख्य संयोगी पर्चिमाभिमुखी जनः | तस्य दारिप्रिपसंन्याखं करोति TITS ॥ 

नित्नरामाभिगमने sated भगलि ङ्कम् । तज्ञ ताघ्रपालेषु संस्थाप्य त्पणश्चरेत् ॥ 

मूलमन्त्रेण देवेशि भते महतीं रियम् ॥ at 
प्रथमचरितस्य ब्रह्मऋषिगायवीच्छन्दो महाकाली देवता नन्दा शक्तौ रक्तदन्तिका बीजमग्निरुतन्त्वं 

महाकाटीप्रीत्य्ं जपे विनियोगः ॥ 

मध्यमचरितख्य विष्णु पिर्म॑दारक््मीदेवताऽवुष्टुपछन्दः शाकम्भरी शक्ति गां बीजं सूयेरूतवंत 

महारुच््ोप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥ 

उत्तमचरितस्य रुद ऋषिः सरखती देवता उष्िकछन्दो भीमा शक्ति्रामरी बीजं वायुस्तत्त्वं छर 

सखतीप्रीव्यर्थं जपे चिनियोगः। आसां ध्यानं anit ॥ ४६ 

TUTE दशथुज्ञा दशपादाञ्जनप्रभा | grea राजमाना लिंशलीचनमाया ॥ 

FEAT Hot भीमरूपा WAST | खङ्गवाणगदाशरूलशड्स्चकरशुषर्डित् ॥ ` 

परिघं कामुकं gid’ निश्च्योतदरुधिरं दधौ | मधुकैयभयोयुंद्धं यैषा सा तामसौ शिवा ॥ 

9's ए्वेताननाऽनि्ुना खश्वेतरूतनमण्डरा | रक्तमध्या रक्तदेहा नीकजङ्घोख्जाजका ॥ 

चितानुरेपना कान्ता सर्वसौभाग्यशाकिनी | अष्टादशभुजा पूज्या सा ATAYsT रणे ॥ 

आयुधान्यतर वक्ष्यन्ते दक्िणाधः करक्रमात् | अश्चमालान्तु सुषलं वाणासिं कुलिशं गव्ाम् ॥ 

चकर fags परशु" शङखलखेटक पाशकम् | शान्तदन्तचमे पाशं पानषालं SALSA ॥ 

अलङ्क्ृतभुजामेभिरायुधैः परमेश्वरीम् | Bsa स्तुतिकाादौ महिषार्दिनी (८ 

इत्येषा राजसी मूर्तिः सर्वदेवमयी मता । oe ध्यात्वा नरो नित्यं लमेतेष्सितमात्मनः ॥ <° 

गौरीदेहात् समुत्पन्ना या सच्वैकगाणाश्चया | साक्षात् सरस्वती रोक्ता शम्भाखरनिव्हिणी ^ 

द्धो चाष्टभुजा वाणं qs श्रखचक्रकम् | शाङ्धलधण्टालाङ्गर- काम्मुकन्च तथां TE 

ध्येया ar स्तुतिकादादौ वधे शुम्भनिशुम्भयोः | & | 

अथ मन्लीद्धारः । वाराष्टीतन्लं | ~ 

तारं वाणीं ततो ज्ञां afastrat ततः परम् । पुनख्तारच्च qrerat चण्डीमन्वः समीरितः We coca 

ॐ रे" हीं साहा ॐ | एवं ऋषिच्छन्दो ध्यान मन्तन्व शाल्वा oh) IST ॥ 

इति श्रीक्ञानानन्द परमहंस विरचिते कौलावलीनिणेये विंशोल्लासः ॥ २० ॥ 

न्न ~~~ 



` कामे aad खुराकम्भं दधानाशु्रदष्िणोम् । Bana संस्थितां ध्याधेत् डाकिनी छो चनलयाम् ॥ 

कौलाषलीनिणये 

“Slat सम्भवक्यामि अवधूतक्रमं श्ण । चतुधाश्रमिणां मध्ये अवधूताश्रमो महान् Il 
SETA तस्य मोक्षः प्रजायते | चदि न स्यात्तदा चैव श्णु यत् कथयामि ते ॥ 

= ° समपने साध्यं निज्कौङिकम् । तदाक्षया विमुक्तः स्यात्तां सम्पूज्य FATA ॥ 
oe समभ्यसेत् | निदो निरहङ्कारः शुद्धनाड़ी जितेन्दियः ॥ 

नः SRT रतः | रपदयासनो योगी योगं युञ्जीत यजतः ॥ 
पद्मासनं ६ रत्वा पाक्त उमर | अङ्गुष्ठौ g निवधीयाद्धस्तार््या व्युत्कमेण लु ॥ ae SITET पूजितम् | गातु दङ्णलादरध्वमधोमेद्रालु ATLA Il 

ISS तन्मध्ये दे््मध्यं settee | कन्दमस्ति शरीरेऽस्मिन् पुण्यापुण्यविवजितः ॥ तः तुपुजरमध्यर्थो यथा भ्रमति सूतिक; | जीवस्तु मरूखचक्रेऽस्मिन् अध ् राणश्वरत्यसौ ॥  शाणाङ्द़ो भवेजलीवः सर्वदेदेषु सर्वदः | तल नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणां द्विसक्ततिः ॥ 3 ; पारे चन्द्रसूर्यात्मिके शुभे । इडा च पिङ्गला चैव वामदक्चिणतः स्थिते ॥ 
RTT sae ख्रतिष्ठिता । पृष्ठमध्यगता खा त॒ ae aie व्यवस्थिता ॥ ऋज्चीभूता त॒ बजाख्या ज्वलन्ती विश्वधारिणी | मुक्तिमार्गे; सद्ा यक्ता मेद्मूधिं व्यवस्थिता ॥ 

ता नाड़ी चितास्या योगिवल्छभा | पञ्चवर्णोजञ्वला देवी पश्चभूतनिवाखिनी ॥ 
पञचदेवैयु ता देवौ न्वतस्वप्काशिनी । पूरयित्वा g विच्छिन्ना चिना सा श्रन्थिरूपिणी ॥ तयैव श्रथितं सरव मूलादि पञ्चकम् । तस्या म्ये व्मनाडी शणाकतन्तुरूपिणी ॥ ब्रह्मरन्ध्रन्तु तन्मध्ये हरक सदाशिवम् | गुदमेदान्तरे afer खघुश्वा सन्धिखत्तमा ॥ 
आधारे च युदरूथाने TES चतुदेलम् | खवर्णाभं वादिसान्त हेमवर्णं खुशोभनम् ॥ कृलिकारूपकं पद्म परथिवोपभ्िनीयुतम् | तसख्णारुणसङ्काशां Tea ततः ॥ 

Ro 

कणिकायां fear योनिः कामाख्या योगिवस्छमा | अपानाख्यं हि कन्दर्पं आधारे च fate ॥ 
श्वयम्भुखिङ्न्तन्मध्ये पश्चिमाभिमुखं भवेत् | बन्भूकयुष्पसङ्क गश सूरय॑को खिसमघ्रभम् ॥ 
Sc ae TSAR । तस्यो geet शक्तिर्या ङर्डलाकतिः ॥ अष्टभरङृतिरूपा सा नमेस्तिर्यगधो गता 1 मधोब्स्थता वेवी ऊर्ध्व च्छाऽतिशोमना ॥ 

` अक्तायादिश्षकारान्ता छश्डलीत्यमि्ीयते । सा च विदयरलताकासा खणारतन्ठसन्निभ ॥ 4 4 
। परिस्फुरति सर्वात्मा खसादिसद्रशातिः | दारुं नित्य qaerat तिष्ठति ॥ = ` | 

शन दार निरामयम् | सुले श्वासं श्रविष्ठा ब्रह्मरन्ध्र" जुखन्तद्ा ॥ + +| मस्तके मणिवद्धिस्वयमथुलिङ्गवेषिनी | नान्यः पन्था द्वितीयोऽस्ति शरीरे परमस्य च ॥ | 



पकोषिंशउल्छासः | 

€ 2 © ~ fe 

मूलाधारे कामरूपं he परमदुरंभम् | अधोवक्ाणि पञ्चानि मरूकादौीनि यथाक्रमात् ॥ 

गुरा ट © ~ 
विखूतारं e 

दात्त द्यङगुखादूधमधो ACTA FISTS | चतुरङगुरविरूतार BATS खगा एडयलत् ॥ 

पकाङ्गुखन्तु तन्मध्ये ages’ विकोणकम् | एवं ध्यात्वा च aes: स्थिरचित्तः सिथरेन्दियः ॥ 

Eats gaye चिबुकं हृदयोपरि | नव द्वाराणि संयम्य कुश्चिमापूयै वायुना ॥ 

शब्द्वीजेन तां देवीं ge’ विभ्रामयेत्ततः | वायुना भिद्य तद्वत् ऊध्ववक्न्तु कारयेत् ॥ 

उदूघाययेत् कवाटं तु यथा कुञ्चिकया FA | उछछछासोञ्ञ्वर्कार्स्य शिखखायाति ससुज्ज्वखा ॥ 

मूरच्रं ततो भित्त्वा ब्रह्मद्वारं विभेदयेत् | ऊर्वं fread लिङ्ग वै इतर पुष्करं ततः ॥ 

मूखाधारे सन्ततं ध्यानयोगात् स्तस्भक्षोभावुतप्लृतिदीदुःरीव | 

भूमित्यागः खेचरत्वं क्रमेण नृणामेते षड्गुणाः सम्भवन्ति ॥ 

कान्तिप्रकर्षो वपुषोऽपि नादष्यक्तिः प्रदीसिः ASTASET | 

खच्ुत्वमङ्ख्य निजेन्द्रियाणां पटुत्वमासोग्यमदीनता च ॥ 

3 मूलादिपश्चषरकञ्च afsarage शभम् । स्वाधिष्ठानं महापद्म लिङ्गके रसच्छदम् ॥ 

a पुष्पसड्कास्तं सदा जलसमन्वितम् | सिम्दूरस्पुरदनवादिलान्तेश्च मण्डितम् ॥ 

शर वज्र तथा qa डमरू करपड्कजेः | दधानां श्यामवर्णा राकिणी लितयान्विताम् ॥ 

रक्तधात्वेकनाथां तां चिन्तयेत्तल साधकः | विचिन्त्य स्थिर चित्तेन अधिष्टानं प्रमेदयेत् ॥ 

इह वेत्ति निधाय मानसं स्वं विवि्चाश्र् तशाखजालसुच्चैः । 

अवघ्रूतजरामयः स acd: सुचिरं जीवति चीतश्धट्युभीतिः ॥ 

वपुषो ऽशुचिता जनख्य शश्वत् परमां शुद्धिमिदातनोति पुंसाम् | 

शरदृस्ब॒जपेखवस्य देहे Feast घनत च्छ शी तरर्मिः ॥ 

age सव्यदक्लाभ्यां चिन्तयेत् साधकोत्तमः | पद्ममध्ये स्थतं शुद्ध वियुताभं लिकौ णकषम् ॥ 

तन्मध्ये चिन्तयेदुदेवं बरह्माणं हंसवाहनम् | रक्तवर्णं चलुव्त' दधत f
asta ॥ 

 चिन्तथेत् च्र्वपदरे च semet कमर्डल् | तह्य सच्वाश्चमोद्कार स्थितं नाभेरधः सदा ॥ 

नामो नीलनिभं पद्मः मणिधर दशाम् | तिय पजसछुरदन कदिप
ानतच AS EEL 

हिना संयुतं aa लाकिनी मांसधातुगाम् | आनसं संविभाव्याथ पेद येत्तदनन्तरम् ॥ 

रुथानेऽस्मिन्निहितात्मनः खुरूतिनः पातारसिद्धि 

स्वध गस्याप्रतिमस्य साधनमपि ख्यादीप्सितच्च क्तितौ 

रूपं भूमिवि सर्जनं परपुरे Us:
 प्रवेष्टु जा- 

हानिश््वाखिखढःलरोगशमनं कारस्य वा वञ्चनम् ll 

अनादतं हदि ध्यायेत् पिङ्गाभं grantee | बुतस्वणोशभमावर्णः कादिखान्तैश्च मण्डितम् ॥ 

१८ 
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See क्ोलावटीनिणये 

मेद्ःस्थां काकिनीं aa फीताभां मत्तरूपिणीम् | अभयं उम" शरं पाश्च BCE: ॥ 

> दधानां चाररूपफाच नानाभर्णभूषिताम् | तकैवाङगाष्ठमात्माचं ध्रदीप्कछिकोपमम्् ॥ 

तल सञ्चिन्तयेद्देवं नारायणं निरञ्जनम् | शद्धस्फरिसङ्धाशं वाणीक्मीिभूव्ितम्, ॥ 

वैनतेयसमारुढ' शङ्खचक्रगद्एधरम् | पीताम्बरधरं शान्तं वनमालान्निभरूषितम् ॥ 

पूरं महापीठं तवैव प्ररिचिन्तयेत् । ्रगरेदयेत्ततः पश्चात् साधकः Race ॥ 

cakes सततं निविष्टमनसः स्थाने विमान स्थिताः 

्ुभ्यन्त्यदुभुतरूपकान्तिकलिता दिन्यस्ियोः योगिनः | 

ज्ञान्चाघ्रतिमं विकारुविषयं क्षोभः पुरस्य at fa- 

दूरादेव च दशनच खगरति ख्यादुयोगिनीमरेचम् ॥ 

Aga deme gant कण्ठदेशके | तदन्ते व्योम वीज gas Settee, ॥ 

तरुणाख्णसड्का शः खरेश्च परिमण्डितम् | आकाशस्रदितं पदम ait 
पङिचिन्तय्ेत् ॥ 

| afeadent sgaig grat विकोचनाम् । TSS पुस्तक शन धारिणीम् ॥ 

 दद्रिणीसुप्रक्पा्वः सद्? मधुद्षलाम् | अधनारीश्वरं देवं नानामणिविभूषितम् ॥ 

चन्द्रचूड लिनयनं वराभयकर शुभम् | ध्यात्वैवं चक्रराजन्तु AAT
 साधको तमः ॥ 

ख्थानेऽल संसक्तमना मप्वुष्यलिकःरदशा विगताधिरोग
ः। 

जित्वा जरामञ्जननीरुकेशः श्चितौ चिरं जीवति वौत्ल्युः ॥ 

gz cara चित्त सततमवधायात्तपवनो 

यदि mat योगी चखयति समस्तं लिखुवनम् | 

न च ब्रह्मा विष्णुनै च हरिदरो नैव खमणि- 

स्तदीयं साभ्यं शमयिठु
मटं नापि गणपः ॥ 

शुभाभ्यां ratte | विदुत्को
रिप्रभं चक्र.भर. वोरूर्ध्वे मनोन्मनो ॥ 

विन्दुयुक्तं सव वणं सर्व॑यद खु चिन्तयेत् | योनिमध्ये स्थितं लिङ्गमितरं तरुण्तरुणम्.॥ 

जालन्धरं HEINE हाकिनीं तल चिन्तयेत् | विन्दुस्थां हाकिनी शुक्रमेदोमज्जा स्वरूपिणीम् ॥ 

` अश्चमाखाञ्च डमर कपाटं पुख्तकं तथा | चापं Bar दधाना ar नेललयान्विताम् 

पद्ममध्येऽन्तरात्मानं TATRA fe कारणम् | ओड्कारज्योतिष कव्यश्रदौपाभं जगन्मयम् ॥ 

वालसूर्य्तीकाशां खदा विन्डुमशक्षरम् | ततः सं्तोभणद्कारे ध्यायेत पष Be ॥ 

ध्यानयोगनिरतस्य जायते पूर्वजन्मक्ृतकर्मणपं ws: | 

aa विन्डनिखये च दूरतो दशेनश्रवणयोः समता ॥ ८५ 
ze सनिदितस्वचित्तवरत्तिः प्रतिमाया; ध्रतिजल्यनं करोतिः | । । 

quia पुरे परेषां पुनरत्थानमप्यहो गत्य ॥ ~~ ef 

द्विदलं दश्चवणाभ्यां 



cea Veta: gat 

निराररम्वां gai निजगार्घुखेनैव विदिता 
मिह स्थाने त्वा स्थिरनिशिंतधीः साधेकवरः 1 

सदाऽभ्यासात् पश्यत्थमरनिरेयौन्तश्खिट- 

4 सङ् र णौं विष्णोरपि वेदेसु arate पतिम् ॥ 
भेदान्ते पद्मषरकं च प्ररुरश्चोध्व वक्तम् | भवंत्येव न सन्देदोऽप्यथ. स्यात् साधकस्य च ॥ 

तदूर्ध्वे चाधेचनद्रे च भाचुमण्डलमुत्तवेम् | भेक्तारविन्डुरूपेण TVET चन्द्रमर्डलम् ॥ 

चिन्दोरुपरि नादं हि शद्धसूफयिकसन्निथेव् | Seer Saas नादान्ते इषभध्वजम् ॥ 

शुद्धररटिकसङ्ाशं कपर्द शशिभूषणम् | Savas तन्मध्ये अधोमुखं सशक्तिकम् ॥ 5 

स्थाने aa Way वरदाभयपाणिकम् । प्रसन्नवदनं शीन्तं खंचवंज्ञोपवीतिनम् ॥ 

नादोपरि महादेवं पश्यन्त ज्ञानचक्षुषा | नान्यत् Tata ततैव अन्तरं वृषभध्वजम् ॥ 

पुरलयविनिष्करान्तो यल वायुः प्रीयते | ततव संस्थं मनः gear वद्धनमीश्वर विदः ॥ 

विभाव्य साधके st भेद्येत्तदनन्तरम् | Teas Seater ATA विभक्तिं यः ॥ 

अगतोदधिसङ्काशं शतयोजनविसठृत् | starred वेदिका तदन्तरे ॥ pass 

तन्मध्ये रूफटिकं ध्यायेत् परिविमानननेभ्बलम् | खवन्तेमश्ेतं नित्यं Bay HASTA ॥ 

AAC विसर्गादधंर्तादधोवकमारतकिजल्क्वजम् | 

SEP दीनखिषङस्तदन्तः सुरिभः SAL: समास्ते ॥ | 
तदन्तर्गतं ब्रह्मरनध ' quest sarees खषम्णास्यनाञ्या : 

तदेतत् पदं दि्यमत्यन्तग्य' खररष्यगम्यं GTI खलात् ॥ ५०५ 

पतत् कैलाससंकञ" परमक्कुचदं freed wet 

aes देवदेवो भवभवेतिमिरेध्ं सदसो मदेशः | 

भूतानामोदिदेवो रसविसरसितां सन्ततामन्तरङः 

सौधीं धारां बिसुश्चज्ञभिमतफरुदो योगिनां योगगभ्यः ॥ Goran 

रुथानस्यास्य क्षानमातरेण Gat संसारेऽस्मिन् सम्भवो नैव भूयः | ^ 

yaad सन्ततन्यासथोगात् कं हतं स्याच शक्तिः AAT ॥ 

स्थाने परे हंनिवासभूते कैला सनास्नीद विधाय चेतः | 

eit गतध्याथिरधःरुताधिवाधरिचिरं जीवति श्तयुखुक्तः ॥ 
द्विमावरदिता नित्यो दिताऽधोशुली 

वालादित्यनिमभ्रभाशशतः सास्ते कला षोडशी | 

` वाल्य entero शतेधा चैकेन भागेन शा 
सूदमत्वोत् सद्रशी निरन्तरगरुतंवीयु धाराधर ॥ 

स्थानेऽस्मिन् Aad 
९. 



Vi कौलाबलीनिर्णये | 

एतस्याः परतः स्थिता-भगवती भूताधिदेवाधिपा 

निर्वाणास्यकङाऽर्धचन्द्रक्ुटिा सा षोडशान्तगंता | 
वाखाग्रस्य सहस्रधा विगलितस्यैकेन भागेन या 

खुष्ष्मत्वात् सदृशी लिखोकजननी या द्वादशार्कप्रभा ॥ 

निर्वाणाख्यकङापदोपरिगता निवांणशक्तिः परा 

कोय्यादित्यसमध्रभाऽतिगहना ATSTHATTSA या | ४ 

RAT Aa समा समरुतजननी नित्योदिता निर्मला ॥ 

नित्यानन्दपदस्थरोरु विगटद्धारा निराखम्बना ॥ १२५ 

(~ + ~~~ ~ पतसख्याः परतः परात्परतरं निर्वाणशक्त ; पदं ” 

शौवं शाश्वतमप्रमेयपरमरं नित्योदितं निष्कियम् | 

तद्विष्णोः पदमित्युशन्ति खुधियः केचित् पद् ब्रह्मणः 

~ कैचिद्ध सपद निरञ्जनपदं केचिनिराखम्बनम् ॥ 

आरोप्याऽऽरोप्य शक्ति" कमख्जनिरयाद्।त्मना साकमेषु 

स्थानेष्वाज्ञावसानेष्ववदहि तद्ृदयश्चिन्तयित्वा क्रमेण | 

नीत्वा नादावसानं खगत कुखुमहापद्मसद्यान्तरस्थां 

च्यायेच्चैतन्यरूपाममिमतपफलखंभ्रा्षये शाक्तिमाद्याम् ॥ 

साक्षा्धाश्चारसाभं गगनगतमहापद्यसद्मस्थद सां 

पीत्वा दिव्या्डतौधयं पुनरपि च विशेन्मध्यदेशं कुरस्य | | 

ah चक्रे ऋमेणास्ब्तरसवि सरेरूतर्पयेत् देवताखूता pie | 

हाकिन्याद्याः; समस्ताः कमखुजपद्गां तर्पयेत् HSA ॥ | | 
h 

कण्डल्टी कण्डल्ाकारा नक्रीभूता निवासिनी | est च पिदा चेव सुषुन्नानिख्यं बजेत् ॥ 

शक्ति" भैरवसखंयोगादस्तानन्दमानयेत् | चन्द्रमार्गेण वायुश्च पिवेत्तश्च शनैः शनैः ॥ 
: A © =, A) 

 कम्मकश्च यथाशक्ता सूयमार्गेण रेचयेत् | gaat पिवेदयायु" चन्द्रमार्गेण रेचयेत् ॥ १४५ 

gay ्रतिविभ्वचन्द्रसद्रशं सूद्धमातिसुष््मं परं 
सर्वं saa तमोमयं जगति सद्धामप्रकाशं परम् | 

द्रश्याद्रश्यविनाशभेदसकरं ज्योतिर्मयं Gad 
ध्याल्वा तश्च पदन्तु साधकवरे; दूरोरूतश्चान्तकः ॥ 

पवमभ्यस्यमानस्य अदन्यहनि निश्चितम् | RATS aaa saa भवसागरात् ॥ - १५० 
aafaer तु या खिर्यस्यां योनौ रजायते | पुनः प्रलीयते यस्यां कालाग्न्रा दिशिवान्तकम् ॥ 

१२० 

१२० 



पकोविंश Sera: 
५ 

~ वन्धस्तख्या = 

वि य Ges (a eee : ASMA सत्य सत्यं न TAA: ॥ 

छिन्ना बन्धाश्च ये मन्लाः कोकिताः सतभ्मभिताश्च ये | दग्धाः सन्लासिता हीना afsarsa rena: 

भेदिता श्रमसंयुक्ताः Get सम्मूच्छिंताश्च ये | बद्धा वालारूतथा प्रौढारुतथा यौवनगव्विंताः ॥ १' ६ 

अरिपश्चे स्थिता ये च निवीर्याः सत्ववजिताः | अ'शकेन विहीनाश्च खण्डशः शतधा Fat: ॥ 

विधिनानेन संयुक्ताः प्रभवन्त्यचिरेण तु | सिद्धिमोक्षघ्रदाः सवे साधकेन नियोजिताः ॥ 

यदुयदुच्चरते Aral वर्णरूपं शुभाशुभम् | तत्तत् सिध्यत्यसन्देहो योनिशुदरानिवन्धनात् ॥ 

दक्चयित्वा विधानेन अभिषिच्य सहखधा | ततोऽधिकारी भवति तन्ल्ेऽस्मिन् साधकोत्तमः ॥ 

ब्रह्महत्या त्दखाणि amarante घातयेत् । नासौ छिप्यति पापेन योनिमुद्रानिवन्धनात् ॥ १६० 

तस्मादभ्यसनं नित्यं कर्तव्यं पुण्यकाङक्षिभिः | अभ्यासाज्ञायते सिद्धरभ्यासान्मोश्चमाप्लुयात् ॥ 

सम्वित्ति' क्भतेऽभ्यासात् योगोऽभ्यासात् प्रवर्तते | मन्लाणां सिद्धिरभ्यासात् अभ्यासाद्वायुखाधनम् ॥ 

कारवश्चनमभ्यासात्तथा acqadt भवेत् । पएतदुमेदं विज्ञानाति स याति परमं पदम् ॥ . 

तद्धा तु जीवोऽसौ वदिर्याति दिने दिने | दिनेशाङ्गलिमानेन तदर्धञ्चोपवासतः ॥ 

faut car च द्विगुणं मोजनाद्वहिः | अत ऊधव वहद्ायुखिगुणं यदि देवतम् ॥ 

समतां नत्वा न्यून वा साधकोत्तमः ॥ 

यित्वा ततो जीवं कुण्डल्या सहितं खधीः ॥ 

लीसुखे ॥ 

१६८५ 

न्यूनं धत्तं ततः प्राणः शरीरं परिमुञ्चति । शरीर 

कुम्भयित्वा अधोवायु" कुण्डरीमुखवत्मनि | योज 

गमागमं कारयित्वा सिद्धो भवति नापरः | पीयते खाद्यते TI ततूसर्वं कुण्ड 

हुत्वा सिद्धिमवाप्नोति न च बन्धेन बाध्यते | भिक्षा कार्या न च खार्थं कुण्डल्याः THA? पुनः ॥ 

रे mage मे Prat कुण्डलीं तर्षयाम्यहभ् | अवधूताश्चमे हिथत्वा भेरवानन्दतत्परः ॥ १७० 

भैरवोऽहं न चान्योऽस्मि न चान्धो मत्परः क्वचित् | तन्बभन्वार्चनं aa मयि जातं न चान्यथा ॥ 

शिवोऽहं भैरवानन्दो मत्तोऽहं कुखनायकः | रक्तमाल्यास्बरधरो वुः सरा भवेत् ॥ 

aad भिक्षां वजन् भिक्षभरवानन्दतत्परः | येन केनापि वेशेन Aa केनाऽप्यलश्षितः ॥ 

यतर Haran तिष्ठन् कुलयोगीश्वरः सदा | उन्मत्तमूकज इव् विरे छोकमध्यगे ॥ 

नानाधेशधरी योगी fats महीतले ॥ १७ 

क्वचिच्छिष्ठः क्वचिदुभ्रष्ठः कव चि भरूतपिशाचवत् | ae id 

सर्वस्पर्शो यथा वायुर्यथाक्षाशश्च सर्वगः | स्ैभक्षो चथा वहिरूतथा योगी सद्ा शुचिः ॥ 

तथा छठ च्छगरदान्नादि योगीदर्तगतं शुचि । क्षीयते 

` यद्न्मन्बवरोषेतः क्रीडन् सर्पेनं दंश्यते | तथा ज्ञानपरो योगी करी डन्निन्दियपन्गेः 
॥ 

पूजयन्ति महादेवीं qargarearad
: | गन्धं पुष्पश्च ताम्बृं यल यद्धवेत् ॥ 

येव समायोज्य दैवीरूपकरेश्वरः ॥ ध: 

मनसा तत् AGIA Wed: कुःखवारिणा | आत्मन i 

न पूना नपि cara न निष्ठान त्रतादिकम् । पूर्णोऽहं भरव श्चा नित्
यानन्दोऽहमन्ययः ॥ 

तैन च पपन बध्यते न च जन्मना Il 



WR 

निरजनलहयोऽद PPT ae केशः 
क 11 AR arcs Set ae स्वक ॥ 

न थोग ने ओगी न वोत्मो ने कोषो न भूत्वा सवा PTE ॥ 

AN SWASA TS HSATST केरे 

परिव्यक्तकमां ख्यन्यरुतंधमो विरकतोऽवधूलो वितीयो मर 

वमि रामी रणकशस दक्षिणे पानपा # 
मध्ये न्वस्ति ASSES RST 
सन्ये चीता दलित प anes सदगारूनौ 
कलो ध्मः Tense योगिनाभव्यगस्यः ॥ 

इति लानानन्दपरमदंसविरचिते mora Rate रकविंशोह्टासः AAA ॥ २१ 
॥ समीध्यं RST ‘ 

—_—, 

TTS सुखे हन्ते द । 

~= 

१८५ 

९६० 
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सदानन्दो धरण्या विवेको TAY FR अदः ॥ == ̀ Ga | 
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सकन्धे वीणी sean सदगिरुनौ TI १६० 
कौल Sea: पैरमीर्दनो योगिनाभव्वंग्य ॥ 

इति ज्ञानानन्दपरमदहंसविरचिते कौलावलीनिर्णये वकविशोद्टासः समाप्तः ॥ २१ ` 

॥ सं्म्तभ्यं Hares: ॥ 
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